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HISTORIA ZAPISANA W FOTOGRAFII - OLCHAWA

Wizytacja ks. biskupa Jerzego Ablewicza - spotkanie z dziećmi 
przy starej plebanii w Olchawie ok. 1968 r.

W  bieżącym nr. „WW”, w  cyklu pn. „Ziemia wiśni-
cka w  starej fotografii” tym razem prezentujemy obraz 
miejscowości Olchawa. Zamieszczone zdjęcia to zaledwie 
ułamek bogatej historii wsi Olchawa, której lokacja miała 
miejsce w roku 1340. Wtedy też została utworzona para-
fia z drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Marcina, 
wokół którego zlokalizowany był cmentarz. Obok znajdo-
wały się zabudowania plebanii i budynki gospodarcze, któ-
re w przeciwieństwie do kościoła (prawdopodobnie uległ 

zniszczeniu w pożarze na początku XVII w.), przetrwały 
do czasów współczesnych. Prezentowane zdjęcia pochodzą 
z prywatnego archiwum Pani Haliny Wójcik. W starej kro-
nice szkoły w Olchawie wspomniano również o istnieniu 
kościoła oraz wymieniono fakt, że obraz Matki Boskiej 
Różańcowej umieszczony obecnie w ołtarzu głównym wiś-
nickiej fary, jako obraz drugi zasłaniany, pochodzi z kościo-
ła św. Marcina w Olchawie. 

Redakcja

Pierwotny wygląd budynku Szkoły Podstawowej w Olchawie.

Gazyfikacja wsi Olchawa 1986 r. - poświęcenie przez ks. Józefa 
Strugałę.

Rodzina Koterbów 
z dziećmi mieszkają-
cy w budynku starej 
plebanii w Olchawie.

Mieszkanie kierowniczki szkoły Anny Wirskiej w budynku szkoły 
Podstawowej w Olchawie.

Zdjęcie klasowe 1963 r. z kierowniczką szkoły Anna Wirską 
i  ks. Klemensem Kapinosem.
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OD REDAKCJI
Julia Goczałkowska w jednym ze swoich utworów pi-

sze o podróży z Bochni przez Wiśnicz w kierunku Sącza 
(rok 1845): „Przed kilkunastu jeszcze laty zboczenie 
z głównego traktu w tamte okolice przykrym i bolesnym 
uczuciem napawało podróżnych, któż bowiem z jadących 
w tamtą stronę nie ugrzązł w wiecznym bagnie pod wiś-
nickim żydowskim cmentarzem, nie połamał bryczki albo 
mu konie nie ustały pod górę Widomą…”.

Z dzieciństwa pamiętam jak mówiono „kiedy będziesz 
szedł koło drożnika…”. Wtedy myślałem, że to nazwisko 
tego mężczyzny. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem 
się, że nazywa się inaczej, a słowo „drożnik” to niefunkcjo-
nujące już w języku polskim określenie osoby naprawiają-
cej drogi i rzeczywiście taka była jego profesja, a w następ-
stwie przydomek. Pamiętam też nierówne nawierzchnie 
często dziurawych gościńców (w  latach siedemdziesiątych 
potoczna nazwa szerokiej asfaltowej drogi), po których 
wtedy tak samo często jeździły furmanki jak samochody. 
Pamiętam zatłoczony dworzec autobusowy w Bochni z cza-
sów PRL-u i słowa podirytowanej mamy, że jeżeli teraz nie 
wsiądziemy, to do domu pewnie będziemy musieli wracać 
na nogach. Pamiętam niemiłego kierowcę i podróż przepeł-
nionym autobusem marki Jelcz 043, który od swojego obłe-
go kształtu był nazywany „ogórkiem”.

Po co o tym wspominam i co to ma wspólnego z dzi-
siejszą rzeczywistością? Może po kolei. Patrząc na remont 
drogi wojewódzkiej 965 Zielona – Limanowa (przebudowa 
rozpoczęła się w roku 2017), wydaje się, że znaczna więk-
szość prac na odcinku przebiegającym przez Gminę Nowy 
Wiśnicz została wykonana. Dla kierowców i podróżnych to 
dobra wiadomość. Niemniej jednak ruch na drogach z każ-

dym rokiem jest większy, a czas podróży będzie się wydłu-
żał. Obecnie pokonanie trasy Nowy Wiśnicz - Bochnia poza 
szczytem i  przy dobrych warunkach atmosferycznych to za-
ledwie kilkanaście minut, co sprzyja podróżom prywatnymi 
samochodami. Codziennie w kierunku Bochni i z powrotem 
ciągnie się niezliczony „sznur” pojazdów mechanicznych. 
Dlaczego aż tyle? 

Patrząc na jakość publicznego taboru samochodowe-
go, którym dojeżdżają mieszkańcy z różnych stron powia-
tu w kierunku Bochni otrzymamy odpowiedź. Bus to nie-
wielkich rozmiarów autobus, przeznaczony do przewozu 
na miejscach siedzących od 9 do 20 pasażerów, nie licząc 
kierowcy – tyle reguła. Słyszałem też żartobliwe stwierdze-
nie „Bardzo Ubogi Samochód” dla podróżnych lub „Boże 
Uchowaj Sługę” twego od transportu publicznego. Niestety 
te żarty mają uzasadnienie. Często (chociaż nie dotyczy 
wszystkich) na trasie można spotkać mocno wyeksploato-
wane pojazdy, a na dodatek w godzinach szczytu są przeła-
dowane kursy. Część podróżnych nie mając wyjścia (w tym 
młodzież dojeżdżająca do szkół), godzi się na taką sytuację. 
Pozostali wolą wsiąść w samochód, którym (jeszcze) szyb-
ko, bezpiecznie i  komfortowo dotrą do celu. 

Dlatego już dziś powinno się myśleć o opracowaniu stra-
tegii rozwoju transportu publicznego dla powiatu bocheń-
skiego, a w szczególności podniesieniu jakości świadczo-
nych usług, w tym modernizacji taboru samochodowego.

Wszyscy na tym zyskają - pasażerowie, firmy przewozo-
we, a najbardziej środowisko naturalne.  

Leszek Marszałek

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Nowy Wiśnicz!

Właśnie mija rok,   jak 
za Państwa przyczyną 
i wolą, objęłam funkcję 
gospodarza gminy na ko-
lejną kadencję.     

Dzisiaj mogę stwier-
dzić, że był to czas bardzo 
trudny, ale i obfity w in-
westycje. Dobiega końca 
realizacja wielu zamierzeń, 
które swój początek mia-
ły w poprzedniej kadencji. 
I są to nie tylko inwestycje, 

które widać tzw. gołym okiem (drogi, boiska, wodociągi, 
kanalizacja, oświetlenie, piękniejące budynki użyteczności 
publicznej, park u podnóża zamku …), ale również finali-
zacja długich starań o tytuł Pomnika Historii dla krajobrazu 
Nowego Wiśnicza oraz zaszczytna decyzja Ministra Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego dotycząca organizacji w naszej 
gminie, w kwietniu przyszłego roku Międzynarodowego 

OD BURMISTRZA

Dnia Ochrony Zabytków. Udało się również nawiązać bli-
ską współpracę kulturalną z włoską gminą Piuro, skąd do 
Polski w wieku XV – XVI przybyła rodzina Macieja Trapoli 
– architekta obiektów, które dzisiaj stanowią naszą dumę 
i świadczą o historii  miasta, oraz o potędze jego założyciela 
Stanisława Lubomirskiego. 

Praca żmudna, ale satysfakcji wiele – mam nadzieję, że 
Państwo też tak to postrzegacie, tym bardziej, że poza tymi 

„dużymi” tematami miały miejsce inne, bardzo istotne dzia-
łania związane z różnymi rocznicami oraz wydarzeniami 
cyklicznymi, których opisy znajdziecie Państwo w niniej-
szym numerze „WW”. Inicjatorami niektórych byli sami 
mieszkańcy gminy, za co im serdecznie dziękuję i gratuluję 
pomysłów oraz perfekcyjnej realizacji. 

Drodzy Państwo, wkrótce nastąpi czas oczekiwania na 
najbardziej rodzinne święta dla nas Polaków i z tej okazji 
już dziś życzę zdrowych, spokojnych, pełnych rodzinne-
go ciepła i serdeczności Świąt Narodzenia Pańskiego oraz 
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2020 roku. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza 
Małgorzata Więckowska
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We wrześniu br. w sali widowiskowej MOK miała 
miejsce uroczystość wręczenia dyplomów potwierdza-
jących przyznanie stypendium Burmistrza Nowego 
Wiśnicza uczniom z terenu gminy.

Za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 stypendia 
w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Nowy Wiśnicz otrzymało 88 uczniów.

Stypendia przyznano w trzech kategoriach: za wybitne 
wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne, osiągnięcia w na-
uce oraz osiągnięcia sportowe. Listę uczniów nagrodzonych 
w  poszczególnych kategoriach przedstawiamy poniżej.

ZA WYBITNE WYNIKI W NAUCE
Stypendyści SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia w  Muchówce: Daria Bienias, Justyna 
Kamyczek, Julia Krzyżak, Wiktoria Kupiec

Stypendyści SP im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu: 
Julia Bijota, Magdalena Duch, Julia Kolarz, Joanna Truś, 
Nikola Więcek, Patrycja Kożuchowicz, Julia Tota

Stypendyści SP im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu: 
Kacper Burdak, Milena Chodur, Julia Put, Eryk Sysło, 
Kamila Brzegowa, Karolina Maź, Michał Klimek, Kamil 
Musiał, Gabriela Put, Aleksandra Olipra, Beata Rak, 
Magdalena Musiał, Justyna Łach, Justyna Tota

Stypendyści SP im. Stanisława Lubomirskiego w  Nowym 
Wiśniczu: Iga Brydniak, Zuzanna Dziedzic, Julia Paprota, 
Katarzyna Sarachmann, Marlena Duch, Patrycja Duch, 
Anna Brzegowa, Julia Kruk, Katarzyna Więckowska, 
Aniela Oświęcimka, Wiktoria Bereta, Natalia Hełmecka, 
Dominika Możdżeń, Mikołaj Ratowski, Julia Wójcik, 
Gabriela Bratek, Maciej Janiczek, Jakub Gawąd, Maciej 
Adamczyk, Aleksandra Kokoszka, Anna Szpara, Anna 
Mikulska, Karolina Kokoszka, Karolina Goryczko Julia 
Klasa, Natalia Goryczka, Julia Grabarz, Mateusz Janiczek, 
Kamil Jastrzębski, Aleksandra Szewczyk, Aleksandra 
Oświęcimka, Nikodem Przybojewski, Anna Więckowska, 
Natalia Więckowska, Anna Panna, Jan Kmiecik, Magdalena 
Czekaj, Martyna Dziedzic, Dominika Gocal, Małgorzata 
Konior, Aleksandra Kwiatek, Joanna Pięta, Dominika 
Sułek, Weronika Kula, Julia Wiktorowicz, Natalia Głuś, 
Aleksandra Smolik, Grzegorz Honkowicz, Aleksandra 
Plewa, Izabela Zym

Stypendyści SP im. Kazimierza Brodzińskiego 
w Królówce: Julia Makarewicz, Roksana Banaś, Sylwia 
Mus, Klaudia Wrona, Barbara Zym

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
Stypendystka SP w  Starym Wiśniczu: Weronika Przystasz
Stypendyści SP w Nowym Wiśniczu:  Anna Grześkiewicz, 
Michał Górecki

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA  ARTYSTYCZNE
Stypendysta SP w Starym Wiśniczu: Sebastian Chojecki
Stypendysta SP w Królówce: Bartłomiej Widełka
Stypendysta SP w Nowym Wiśniczu: Wojciech Świątek

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Stypendyści SP w Nowym Wiśniczu: Aleksandra 
Kowalińska, Tomasz Kowaliński

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Katarzyna Faber

STYPENDIA BURMISTRZA

Uczniowie z SP w  Nowym Wiśniczu.

Uczniowie z SP w  Starym Wiśniczu.

Uczniowie z SP w  Muchówce.
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 WIŚNICZ INSPIRUJE 
I PLENER MALARSKI IM. KSIĘDZA STANISŁAWA NOWAKA

Od dłuższego czasu dojrzewała we mnie myśl, żeby 
w jakiś sposób upamiętnić mojego wujka, ale przede 
wszystkim kapłana i artystę-malarza - bez wątpienia ko-
goś ważnego dla wiśnickiej społeczności. 

Zbliżająca się dwudziesta rocznica Jego śmierci spro-
wokowała podjęcie starań, żeby myśli przemienić w  czyny. 
Przy wielu zbiegach okoliczności i dzięki ludziom dobrej 
woli  udało się w niecodzienny sposób przypomnieć oso-
bę ks. Stanisława Nowaka, a młodym osobom opowiedzieć 
o  nim.

Z prof. Stanisławem Cholewą z Uniwersytetu 
Pedagogicznego, dla którego ks. Nowak był pierwszym mi-
strzem oraz z  moim bratem Tomaszem ruszyliśmy do dzia-
łania. Jednak na własną rękę niewiele bylibyśmy w stanie 
zdziałać. Pomocną dłoń wyciągnęli do nas strażacy z  OSP 
w Starym Wiśniczu, pracownicy MOK w  Nowym Wiśniczu 
oraz władze samorządowe Nowego Wiśnicza z Panią 
Burmistrz Małgorzatą Więckowską na czele. Przez dwa 
miesiące intensywnych przygotowań do pleneru i wernisa-
żu, dziesiątkami rozmów i  spotkań udało nam się zbudować 
zgrany zespół, który dążył do osiągnięcia wspólnego celu 

- do przypomnienia postaci ks. Nowaka. Plenerowiczom 
opowiedzieliśmy o artyście, ukazaliśmy jego twórczość 
i  miejsca w plenerze, gdzie można było go spotkać malu-
jącego. 

Młodzi ludzie pod okiem studentów Wydziału Sztuki UP 
przenieśli swoją obserwację pejzażu i ciekawych obiektów 
na blejtramy. Efekt tej pracy został ukazany na wernisażu 
wystawy, na której zawisły obrazy kapłana - artysty.

Wspomnienia sprzed 20 lat z  pewnością nie tylko u  mnie 
odżyły. Były one tylko pozytywne, gdyż ks. Nowak prze-
jął rolę swojego brata - jak osiadł w 1986 roku w Starym 
Wiśniczu - i  stał się dla mnie dziadkiem. Niewielu dostąpiło 
zaszczytu noszenia sztalug, pozowania do portretów, doci-
nania ram czy wypraw po polne kwiaty do wazonów z  kimś 
takim jak ksiądz Nowak - choć jako młody chłopak myśla-
łem o  tym wszystkim w zupełnie inny sposób. Dzisiaj już 
wiem, że był to okres w  moim życiu zupełnie wyjątkowy. 
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Pomysł pleneru i wernisażu to takie nasze podziękowa-
nie dla jego osoby. Bo my możemy i chcemy sprawić, by 
jego postać nie została zapomniana.

Marcin Nowak

Wystawa poplenerowa przed galerią „Fakt” podczas 
Jarmarku „Wiśnickie Specjały”.

Panorama Nowego Wiśnicza.
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Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji 
Ojczyzny, a następnie z  udziałem władz samorządowych - 
Burmistrzem Nowego Wiśnicza Małgorzatą Więckowską 

i Przewodniczącym Rady Miejskiej Marcinem Kortą, 
Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Stanisławem Bukowcem, Z-cą Przewodniczącego 
Rady Powiatu Małgorzatą Brzegową, duchowieństwa 
– księżmi Krzysztofem Wąchałą i Pawłem Brońskim, 
przedstawicieli Stowarzyszenia Kawalerii Ochotniczej 
im Krakowskiej Brygady Kawalerii w barwach 5. 
Dywizjonu Artylerii Konnej z  Niepołomic, delegacji po-
cztów sztandarowych szkół i jednostek OSP oraz miesz-
kańców miało miejsce oficjalne odsłonięcie i poświęcenie 
tablicy. 

Inicjatorem upamiętnienia poległych żołnierzy był 
Mikołaj Jonak, pasjonat historii, który przybliżył wszyst-
kim zgromadzonym wydarzenia, które wówczas rozegrały 
się na tamtym terenie. 

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta OSP 
w  Starym Wiśniczu. Szczególne słowa podziękowania na-
leżą się prof. Czesławowi Dźwigajowi - fundatorowi tabli-
cy umieszczonej na postumencie, Firmie Granit-Pol, która 
przekazała kamień, Radnemu Rady Miejskiej Marcinowi 
Dańcowi oraz Sołtysowi Połomia Dużego Jackowi 
Trzeciakowi  za zaangażowanie w  realizację przedsięwzię-
cia.

Poniżej zamieszczamy opis wydarzeń z 6 września 1939   
r. które rozegrały się na terenach Ziemi Wiśnickiej, w tym 
w  miejscowości Osiczyna – Połom Duży.

Redakcja

6 października 1939, Osiczyna – Połom Duży

Przysiółek Osiczyna (400 m n.p.m.) jako integralna 
cześć wsi Połom Duży położona jest ok. 6 km na połu-

dnie od Nowego Wiśnicza przy dro-
dze powiatowej 2076 k prowadzącej 
z Połomia do Lipnicy Murowanej 
oraz drogi wojewódzkiej nr 965 pro-
wadzącej z  Bochni do Limanowej.

6 września 1939 roku miejsce 
to było świadkiem zmagań oddzia-
łów Wojska Polskiego wchodzące-
go w skład 10 brygady kawalerii 
dowodzonej wtedy przez płk dypl. 
Stanisława Maczka z  siłami XXII 
niemieckiego korpusu pancernego 
gen. Kleista

W skład 10 BK wchodziły takie 
jednostki jak:
Kwatera Główna z  Rzeszowa (70 żoł-
nierzy) – płk dypl. piech. Stanisław 
Maczek, 24 pułk ułanów z  Kraśnika 
(974 żołnierzy) – dowódca płk dypl. 
Kazimierz Dworak, 10 pułk strzel-
ców konnych z Łańcuta (974 żoł-
nierzy) – dowódca ppłk dypl. Janusz 
Bokszczanin, Szwadron łączności 

POSTUMENT PAMIĘCI

Odsłonięcie tablicy przez Burmistrza Nowego Wiśnicza Małgorzatę Więckowską, Radnego 
Województwa Małopolskiego Stanisława Bukowca (obecnie Posła na Sejm RP IX kaden-
cji), oraz przedstawiciela Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej w Barwach 5. Dywizjonu 
Artylerii Konnej z Niepołomic.

Słowa tekstu znajdującego się na tablicy postumentu, którego od-
słonięcie miało miejsce 6 września 2019 r. w 80-tą rocznicę wspo-
mnianych wydarzeń.
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północ, samemu wycofując się z wolna na Wiśnicz. Około 
godz. 17 mjr Święcicki otrzymuje rozkaz ze sztabu brygady 
o nawiązaniu łączności z  ułanami płk. dypl. Dworaka, któ-
rego pułk był od godzin wczesnopopołudniowych związany 
walką w miejscowościci Osiczyna. Po kilkunastu minutach 
patrol motocyklowy wysłany na Osiczynę nawiązuje łącz-
ność z pułkownikiem Dworakiem i już w godzinach wie-
czornych pomiędzy 18-19 pierwsze szwadrony pułku wkra-
czają do miasta. 

Bohaterskie utrzymywanie pozycji obronnych przez 24 
Pułk na kierunku Lipnica-Osiczyna pozwoliło na zreorga-
nizowanie strat w oddziałach głównie w10 pułku strzelców 
konnych, odesłanie rannych na tyły frontu, zebranie pogu-
bionego wojska, uzupełnienie paliwa i amunicji oraz co naj-
ważniejsze, zapobiegło wkroczeniu nieprzyjaciela do jakże 
ważnego węzła komunikacyjnego jakim był Wiśnicz.

Mikołaj Jonak

(87 żołnierzy) – dowódca kpt. Stanisław Jakub 
Gontek, Pluton regulacji ruchu 10 Brygady ka-
walerii (30 żołnierzy) – dowódca rtm. Anatol 
Pieregorodzki, Dywizjon rozpoznawczy 10 
Brygady Kawalerii (422 żołnierzy) – dowód-
ca mjr Ksawery Święcicki, Dywizjon panc 10 
Brygady Kawalerii (422 żołnierzy) – dowódca 
ppłk Zygmunt Moszczeński, 101 kompania czoł-
gów rozpoznawczych z  Żurawicy (90 żołnierzy) 
– dowódca por. Zdzisław Ziemski, 121 kompa-
nia czołgów lekkich z Żurawicy (139 żołnie-
rzy) – dowódca por. Stanisław Raczkowski, 90 
zmotoryzowany batalion saperów z Przemyśla 
(532 żołnierzy) – dowódca mjr Jan Dorantt, 16 
dywizjon artylerii motorowej ze Stryja (436 żoł-
nierzy) – dowódca mjr Kazimierz Żmudziński, 
71 bateria motorowa artylerii przeciwlotni-
czej z  Lwowa (169 żołnierzy) – dowódca por. 
Roman Zwil, Pluton żandarmerii (b.d.) – dowódca st. sierż. 
Sylwester Jackowski, Kolumna sam. ciężarowych nr 551 
z  Krakowa (66 żołnierzy) – dowódca ppor. rez. Tadeusz 
Spychalski, Motorowy park intendentury z Przemyśla 
(92 żołnierzy) – komendant ppor. rez. Stanisław Bobra, 
Motorowy pluton parkowy uzbrojenia nr 671 z Stryja (35 
żołnierzy) - b.d., Tabory (b.d.) – dowódca mjr Stanisław 
Maniak, Poczta polowa nr 104 z  Lwowa (b.d.) - b.d.

Jest ranek 6-tego dnia wojny. Po pięciu długich dobach 
walki w Beskidzie Wyspowym poprzez Jordanów, Naprawę, 
Mszanę, Lubień, Kasinę Wlk., Myślenice, Dobczyce, 
Łapanów, Trzcianę polski żołnierz dociera na wiśnickie 
przedpola. Sytuacja, w której znalazła się 10 Brygada 
Kawalerii jest ciężka, bowiem polska jednostka będąc częś-
ciowo okrążona, ma na dodatek stały kontakt z  nieprzyja-
cielem. Do tego zatłoczone uciekinierami drogi, przemęcze-
nie żołnierzy i  braki w  uzupełnieniach oraz paliwie utrud-
niają organizację nowej pozycji obronnej, jaką staje się wiś-
nicki „Zbaraż”. 10 pułk strzelców konnych oraz kompania 
Vickersów staje na postoju ubezpieczonym w Kopalinach 
w celu uzupełnienia stanów wraz 
z baterią haubic 100 mm. Do 
godziny 15.00 część Dywizjonu 
ppanc. 8 bateria por. Kurzei, 1 
pułk KOP ppłk Wójcika, ba-
teria artylerii przeciwlotniczej 
por. Zwila, brygadowe tabory 
oraz cześć Dywizjonu rozpo-
znawczego jest już w  Wiśniczu, 
obstawiając wszystkie drogi 
wyjazdowe z miasta. 24 Pułk 
ułanów z Kraśnika wraz z  ba-
terią dział 75 mm po meldunku 
rtm. Pierogrodzkiego o niemie-
ckich oddziałach w Lipnicy 
Murowanej walczy od go-
dzin porannych na osi Lipnica 
Górna-Osiczyna-Leszczyna 
utrzymując główne szlaki ko-
munikacyjne prowadzące na 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników na placu uroczystości.

Czołg „Vickers” w akcji.
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DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE...
Niemal każda miejscowość, czy to duże miasto, czy 

mniejsze miasteczko, ma w obrębie swojego terytorium 
coś, co je wyróżnia spośród tysięcy innych. Czasem jest 
to charakterystyczny obiekt historyczny, pomnik przy-
rody, niezwykła legenda, czy łącząca się z  tym miejscem 
ciekawa historia.

Gmina Nowy Wiśnicz ma to niezwykłe szczęście, że 
może pochwalić się wieloma przyciągającymi turystów 
atrakcjami. Jednak obok piękna architektury niepowtarzal-
ność miasta tworzą ludzie, których historie od setek lat wpi-
sują się w  wiśnicki krajobraz.

Od 100 lat bogatą historię naszej parafii złotymi zgło-
skami zapisują Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, któ-
re 15 sierpnia br., w dniu odpustu parafialnego, uroczyście  
obchodziły swój jubileusz. W czasie Mszy św. o  godz. 11, 
w obecności ks. biskupa Andrzeja Jeża, proboszcza na-
szej parafii ks. Krzysztofa Wąchały, ks. infułata Adama 
Kokoszki, licznie zgromadzonych kapłanów, a przede 
wszystkim przybyłych na uroczystość Sióstr Rodziny Maryi 
z matką generalną zgromadzenia m. Janiną Kierstan, a tak-
że przełożoną prowincji krakowskiej m. Małgorzatą Burek, 
przy uroczystym śpiewie chóru parafialnego, zostały wpro-
wadzone do świątyni relikwie św. Zygmunta Szczęsnego 
Felińskiego - założyciela zgromadzenia.

Uroczystą Eucharystię celebrował ks. biskup Andrzej 
Jeż, który w swojej homilii zaprezentował historię posługi 
sióstr w naszej parafii. Mówił o tym, jak bardzo życie sióstr 
wrosło w polską ziemię i wzbogaciło jej historię. Bo nie kto 
inny, ale właśnie Siostry Rodziny Maryi prowadziły naj-

pierw ochronki, potem przedszkola, włączały się w prowa-
dzenie tajnego nauczania, opiekowały się starszymi, w cza-
sie wojny stawały się sanitariuszkami, pomagały rodzinom 
żydowskim, partyzantom.

Za ich obecność na wiśnickiej ziemi dziękował rów-
nież ks. proboszcz Krzysztof Wąchała, przywołując sze-
reg obszarów zaangażowania sióstr w naszej parafii: troskę 
o  piękno naszej świątyni, prowadzenie Dziewczęcej Służby 
Maryjnej, scholi parafialnej, Oazy Dzieci Bożych, Ogniska 
Misyjnego. Ich dziełem jest m.in. przygotowywanie co roku 
wraz z dziećmi i młodzieżą pięknej, kolorowej, a zarazem 
bardzo wzruszającej kolędy misyjnej, praca w Szkolnym 
Kole Caritas i wolontariacie, przygotowywanie kiermaszów, 
z  których dochód przeznaczany jest na różne charytatyw-
ne cele. Nie można nie wspomnieć także o tym, że w ra-
mach pracy w Szkolnym Kole Caritas pracująca w szkole 
siostra Urszula Błaszkiewicz wraz z uczniami i opiekującą 
się również szkolnym Caritasem Elżbietą Sklenarz-Matras, 
w czasie Bożego Narodzenia, udają się do Domu Pomocy 
Społecznej „Karolina” w Bochni z przygotowanymi jaseł-
kami, kolędą, drobnymi upominkami, by swoim śpiewem, 
radością, wlać choć  trochę nadziei w serca pensjonariuszy.

Trudno wyrazić słowami wdzięczność mieszkańców 
naszej parafii za dobro, które staje się udziałem naszej 
Wspólnoty, dzięki obecności wśród nas sióstr Franciszkanek, 
skromnych, wypraszających swą modlitwą wiele łask, od-
dających swój czas dzieciom, młodzieży, potrzebującym. 

Procesja wokół kościoła w dniu odpustu parafialnego.
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Robią to z potrzeby serca, realizując du-
chowy testament założyciela ich zgroma-
dzenia. Trudno jednak nie zauważyć efek-
tów tej cichej, pokornej posługi. Za szcze-
gólne zaangażowanie w działalność cha-
rytatywną Caritas Diecezji Tarnowskiej, 
Szkolne Koło Caritas, którego siostra 
Urszula jest jedną z opiekunek, otrzyma-
ło w tym roku w Pasierbcu, z rąk ks. bi-
skupa Leszka Leszkiewicza, wyróżnienie 

„Fructus caritatis”.
Nie można również nie wspomnieć 

o tym, że w ostatnich tygodniach praca 
siostry Urszuli Błaszkiewicz - przełożo-
nej wiśnickiego domu, a zarazem nauczy-
cielki w Szkole Podstawowej w Nowym 
Wiśniczu, została szczególnie docenio-
na przez Małopolską Kurator Oświaty p. 
Barbarę Nowak, która, na wniosek p. dy-
rektor Bożeny Głąb, przyznała siostrze 
Nagrodę Kuratora. 

W  artykule, jaki ukazał się w Gościu Niedzielnym tuż po 
uroczystościach jubileuszowych, napisano, że siostry „Są 
darem Niepodległej, a ich życie - sercem pisane”. Trudno 
o  bardziej trafne ujęcie wymiaru ich życia i  zakonnej po-
sługi. 

Pamiętam z czasów mojego dzieciństwa będącą wte-
dy w naszej parafii siostrę Antonię. Uczyła nas religii 
w „małej salce”, prowadziła scholę, organizowała spotkania 

z Mikołajem w czasach, gdy półki w sklepach świeciły pust-
kami. I chociaż obraz jej twarzy zatarł się w mojej pamięci, 
to wspomnienie ciepłej, serdecznej, zawsze uśmiechniętej 
osoby pozostał w  sercu na zawsze.  

                                                  Małgorzata Klimek

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości przed restauracją 
„Panorama”.

Z  okazji 100 - lecia nie mogło zabraknąć tortu jubileuszowego.
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WYBRANE INWESTYCJE I FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE 
Chodniki w  Gminie Nowy Wiśnicz

W trosce o bezpieczeństwo pieszych, a tym samym i kie-
rujących, w gminie prowadzono prace i podejmowano dzia-
łania mające na celu jego zwiększenie.

W  Leksandrowej wybudowano chodnik wraz z kanali-
zacją deszczową o długości ok. 40 m.b. Prace prowadzono 
w  ramach zadania pn.: ,,Budowa chodnika w  ciągu drogi 
gminnej G 580286K  w miejscowości Leksandrowa – etap 
IV”. Wartość wykonanych robót to prawie 54 tys. zł.

W czerwcu zakończono prace na ul. Jana Matejki 
w Nowym Wiśniczu przy przebudowie drogi gminnej nr 
580279 Nowy Wiśnicz - Miejskie Pola na odcinku około 
100 m.b. Etap II obejmował przebudowę drogi wraz z wy-
konaniem ścieżki rowerowej, murku z palisady betonowej 
i kanalizacji opadowej. Zadanie zrealizowano w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2018 za kwotę ok. 110 000,00 zł. 

W Kopalinach natomiast w związku z realizacją zadania 
pn. Przebudowa drogi gminnej Kopaliny - Stary Wiśnicz 
wraz z wykonaniem chodnika, muru z  palisady i  kanaliza-
cją opadową w  miejscowości Kopaliny - etap III powstał 82 
m odcinek chodnika dla pieszych. Koszt przeprowadzonych 
prac to około 108 000,00 zł płatne ze środków własnych.

W październiku br. Burmistrz Nowego Wiśnicza podpi-
sała umowę z firmą TMGM Kazimierz Gołdas na zadanie 
pn: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 966 
w  m. Muchówka (DW 966 Wieliczka-Tymowa odc. 180 km 
3+717 ÷ 4+150 (strona lewa) w  miejscowości Muchówka”. 
Wartość zadania opiewa na kwotę brutto: 688 027, 50 zł. 
Planowany termin zakończenia prac do dnia 30.06.2020 
r. Zadanie dofinansowane w 50% ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W  porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w  Bochni 
Gmina realizuje zadanie pn. „Budowa chodnika z  kanaliza-
cją deszczową w  ciągu drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny 

– Stary Wiśnicz w miejscowości Kopaliny i Wiśnicz Mały, 
gmina Nowy Wiśnicz wraz z remontem istniejących za-
tok autobusowych oraz przebudową istniejących zjazdów 
w ramach zadania inwestycyjnego rozbudowa i przebudo-
wa drogi powiatowej nr 2080K Kopaliny – Stary Wiśnicz 
w miejscowości Kopaliny.”

W ramach zadania zostanie wykonana zatoka autobuso-
wa oraz ok. 200 m.b. chodnika wraz z kanalizacją deszczo-
wą. Wartość zadania to ok 490 tys. zł, w tym ok. 229 tys. 
pochodzi z budżetu Gminy. 

Szatnia przy boisku sportowym w  Muchówce 
Zakończono już prace prowadzone przy budynku szat-

ni, których zakres obejmował docieplenie ścian, wykonanie 
podbitki dachowej, opaski wokół budynku oraz dojść chod-
ników. Całkowity koszt robót to blisko 72 000,00 zł pokryte 
ze środków własnych. Gmina Nowy Wiśnicz zakupiła rów-
nież monitoring do budynku szatni. W  ramach tego zadania, 
którego koszt opiewał na kwotę 3 500,00 zł, zamontowano 3 
kamery oraz rejestrator.

Nowe oświetlenie uliczne
W ramach rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego Gmina 

Nowy Wiśnicz w ostatnim czasie wybudowała nowe od-
cinki sieci elektroenergetycznej w Łomnej oraz w Starym 
Wiśniczu.

W ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci oświetle-
nia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2079K Nowy 
Wiśnicz – Chronów – etap II na odcinku o długości 235 
m.b. w miejscowości Łomna” wbudowanych zostało 5 słu-
pów z oprawami ledowymi. Drugi odcinek wybudowano 
w Starym Wiśniczu na długości 248 mb wzdłuż drogi we-
wnętrznej po dz. 1745. Prace wykonano w ramach zadania 
pn. „ Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ści Stary Wiśnicz- etap I”. Zamontowanych zostało 6 lamp 
na istniejących i nowo wybudowanych słupach. Wartość 
wykonanych robót wyniosła ok. 85 tys. zł. Nowe oświet-
lenie zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców i  użytkowników dróg.

Budynek szatni w Muchówce.

Chodnik Kopaliny - Stary Wiśnicz.
Oświetlenie w Starym Wiśniczu.
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Kanalizacja sanitarna w  Nowym Wiśniczu
W czerwcu zakończono prace przy budowie odcin-

ka kanalizacji sanitarnej w Nowym Wiśniczu na osiedlu 
Golonkówka. Długość nowo powstałej sieci to około 1282 
m.b. Zadanie zrealizowano przy pomocy zewnętrznych 
środków finansowych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego za 643 881,00 
zł.

Droga gminna na zamek 
Gmina Nowy Wiśnicz zakończyła prace prowadzone 

w ramach zadania pn: Remont drogi gminnej nr 580784 
K – na działce nr 876/2 i  876/1 w m. Nowy Wiśnicz, nr 
1 w m. Leksandrowa i nr 1316 w m. Stary Wiśnicz w km 
00+000 – 0+382. Zadanie zostało dofinansowane w  kwocie 
297 969,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
województwa małopolskiego. Całość wykonano za kwotę 
ponad 480 tys. zł.

Konserwacja kamiennych schodów wiśnickiego ratusza
Prace w zakresie konserwacji kamiennych schodów 

Ratusza Miejskiego zrealizowano zgodnie z  pozwoleniem 
konserwatorskim oraz umową z  Urzędem Marszałkowskim 
w ramach zadania pn. „Nowy Wiśnicz, Ratusz Miejski 
w Nowym Wiśniczu I  poł. XVII w. prace konserwatorsko-

-restauratorskie przy schodach i tarasie zewnętrznym obiek-
tu”. Schody, spocznik schodowy i taras, a także ściany ka-
mienne i  balustrada zostały poddane zabiegom czyszczenia, 
piaskowania, uzupełniono ubytki w strukturze i w spoinach 
oraz całość zaimpregnowano hydrofobowo. Całkowity 
koszt prac to blisko 70 tys. zł. w tym dofinansowanie z bu-
dżetu Województwa Małopolskiego przyznane w ramach 
konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2019” w wyso-
kości 27 300,00 zł. 

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym 
Wiśniczu

Przy SP w Starym Wiśniczu w ramach zadania pn. 
„Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy szko-
le Podstawowej w Starym Wiśniczu” wykonane zostało 
boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, pił-
kochwyty oraz oświetlenie. Wartość zadania opiewała 
na kwotę około 225 tysięcy złotych, w tym ze środków 
Województwa Małopolskiego 136 000,00 zł przyznane 
w  ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno 
– sportowa – MIRS”. Uroczyste otwarcie z  udziałem m.in. 
Wicemarszałka Województwa Małopolskiego – Tomasza 
Urynowicza, Radnego Województwa Małopolskiego – 
Stanisława Bukowca miało miejsce 6 października 2019 r.

Nowe odcinki sieci wodociągowej
W Starym Wiśniczu wykonano sieć o długości 166 

m.b. wzdłuż drogi powiatowej Uszew - Nowy Wiśnicz-
Nieznanowice przy granicy z Kobylem. Koszt przeprowa-
dzonych robót to blisko 24 200,00 zł. W Kobylu natomiast 
powstał odcinek o długości 638 mb, łącznik od remizy OSP 
do działki 504/1 (Korcowa Góra). Wartość wykonanych 
prac to ok. 85 100,00 zł.

Prace na Targowicy
Trwają prace w ramach zadania pn.: „Przebudowa, roz-

budowa i modernizacja obiektów o charakterze sportowo 
– rekreacyjnym oraz zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej na terenie działki nr 733 i działki 734 w centrum Nowego 
Wiśnicza – Targowica – etap II”. Drugi etap zagospodaro-

Boisko w Starym Wiśniczu.

Droga w kierunku zamku.

Schody wiśnickiego ratusza po remoncie.



12   Wiadomości Wiśnickie

wania Targowicy obejmuje m.in. wykonanie boiska do gry 
w  piłkę siatkową i  koszykówkę, oświetlenia, ciągów pie-
szych, obiektów małej architektury, montaż piłkochwytów, 
wymianę ogrodzenia oraz urządzenie zieleni. Planowany 
termin wykonania zadania to 31.10.2019 r., a  wartość robót 
to około  484 000 zł.

Remonty w ramach FOGR
Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remont odcinków dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje zrealizo-
wano i sfinansowano m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych w ramach zadania pn. „Wykonanie nawierzchni 
asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz- zadanie nr 
1-Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdu-
jących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”. Podbudowy 
z kruszyw zostały wykonane w Łomnej (dz. nr 129/2-65 
m.b.), Połomiu Dużym (dz. nr 429/4 i 431/2-138 m.b.), 
Królówce (dz. nr 2597- 318 m.b.), Olchawie (dz. nr 299/1-
110 m.b.) oraz w Wiśniczu Małym (dz. nr 425-77 m.b.). 
Natomiast nowe nawierzchnie asfaltowe z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych wykonano w  Łomnej (dz. nr 159- 85 
m.b.), Starym Wiśniczu (dz. nr 2068- 160 mb), Kopalinach 
(dz. nr 37-93 m.b.), Leksandrowej (dz. nr 289/2, 283/2 -47 
m.b.), Kobylu (dz. nr 1397-62 m.b.) oraz w Chronowie ( 
dz. nr 467/1-140 m.b.). Całkowity koszt zadania to blisko 
235 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 117 190,66 zł.

Remont w budynku remizy OSP Nowy Wiśnicz
Wnętrze budynku remizy OSP w Nowym Wiśniczu jest 

sukcesywnie remontowane. W  ubiegłym roku wykonane 
zostały prace, dzięki którym budynek zyskał m.in. nowe sa-
nitariaty, zaplecze kuchenne czy pomieszczenie gospodar-
cze. W bieżącym roku natomiast w wyniku kontynuacji re-
montów Gmina Nowy Wiśnicz przy współpracy z  Zakładem 
Usług Komunalnych oraz druhami OSP wykonała prace 
polegające m.in. na usunięciu starej boazerii, szpachlowa-
niu, wymianie kontaktów elektrycznych, malowaniu ścian. 
Ponadto w  dwóch salach zostały wycyklinowane, zaolejo-
wane i  zawoskowane parkiety. Koszt wykonanych prac to 
ok. 12 tys. zł, z  czego ponad 7 tys. zł pochodziło ze środ-

ków własnych Gminy Nowy Wiśnicz, pozostała kwota to 
środki własne jednostki OSP Nowy Wiśnicz.

Powstaje klub malucha na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
Decyzją mieszkańców będzie on nosił nazwę „Wiśnickiej 
Akademii Maluszka”. 

W budynku na terenie Starego Wiśnicza, trwają prace 
remontowo-budowlane celem utworzenia pierwszego na 
terenie Gminy Nowy Wiśnicz klubu malucha. Realizacja 
powyższego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu środ-
ków finansowych przez Gminę Nowy Wiśnicz z dwóch 
źródeł zewnętrznych. W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.5 
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywat-
nym, z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie 
pn. „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z pry-
watnym na terenie gminy Nowy Wiśnicz poprzez dosto-
sowanie budynku znajdującego się na działce nr 2215/1 
w miejscowości Stary Wiśnicz na cele utworzenia klubu 
dziecięcego” pozyskano dofinansowanie w kwocie 484 
500,00 zł co stanowi 85% kosztów prac. Zakłada się, iż 
w ramach powyższego działania zostanie przeprowadzo-
ny szereg prac remontowych, m. in. wykonanie sufitów 
podwieszanych, roboty malarskie, wykonanie podłóg, po-
sadzek, balustrad oraz zakup i  montaż windy. W ramach 
powyższego projektu pozyskano również środki finansowe 
na funkcjonowanie klubu tj. wynagrodzenia opiekunów, 
personelu gospodarczego w okresie 3 lat od uruchomienia 
placówki. Ze środków krajowych pozyskano dotacje z re-
sortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 programu Maluch + edycja 2019 na zadanie pn. 

„Klub dziecięcy w  Starym Wiśniczu”. Dotacja z programu 
Maluch + wynosi 468 918,00 zł. Zakłada się finansowanie 
z  powyższego projektu prac związanych z robotami roz-
biórkowymi, konstrukcyjnymi oraz murarskimi, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne, tynki 
i oblicowania. Ponadto zaplanowano utworzenie miejsc 
parkingowych oraz montaż placu zabaw. Klub Malucha ze 
środków ww. programu zostanie wyposażony w nowoczes-
ny sprzęt, zabawki oraz pierwsze wyposażenie tj. szatnia, 
krzesła, ławeczki, meble, dywany czy punkt wydawania 
posiłków.

Droga Kopaliny dz nr 37.

Kuchnia remizy OSP w  Nowym Wiśniczu.
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którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
 

Postępują prace przy budowie parku 400 – lecia
U  podnóża Zamku Kmitów i  Lubomirskich w Wiśniczu 

powstaje nowy park. Spacerować po nim będzie można 
szlakiem specjalnej ścieżki dydaktycznej, w której w cieka-
wy sposób zostanie przedstawiona historia zamku i miasta. 
Znajdą się tam makiety zabytkowych budowli z różnych 
okresów. Park będzie też świetnym miejscem do odpoczyn-
ku – na mieszkańców i turystów będą czekać ławki, amfite-
atr leśny, plac zabaw czy plenerowe szachy. W sierpniu br. 
nastąpił odbiór częściowy prac, w tym m.in. robót ziemnych 
przy budowie placu zabaw, częściowe wykonanie widowni 
amfiteatru, ścieżek spacerowych.

Koszt powstania parku wyceniono na ponad 2 mln zł, 
z  czego ponad 1,5 mln zł to dofinansowanie  z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. Oficjalne otwarcie parku planuje się wiosną 
przyszłego roku.
 
 

Środki zewnętrzne na remonty dróg
Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie na dwa 

zadania w zakresie inwestycji drogowych w łącznej kwocie 
1 691 720,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace 
będą prowadzone w  ramach zadania „Remont drogi gmin-
nej nr 580275K Królówka - Muchówka w km 0+000 - 1+060, 
1+070 - 2+448, 2+809 - 3+595” oraz zadania pn. „Remont 
drogi gminnej Nr G580282K Stary Wiśnicz-Kobyle w km 
0+000- 0+363, 0+704 – 2+493, 2+876 - 4+604”. 

Na podstawie danych 
z  Zespołu ds. pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych;

Referatu Inwestycji, Remontów i  Utrzymania 
Opracowała Katarzyna Faber i  Barbara Burdak

Wszystkie prace związane z realizacją zadania są w  trak-
cie realizacji zgodnie z podpisaną 12 września br. umową. 
W  związku z ramami czasowymi realizacji projektu zakoń-
czenie wszystkich prac remontowo-budowlanych, zakup 
wyposażenia i  oddanie budynku do użytkowania planowa-
ne jest na grudzień br., natomiast początkiem przyszłego 
roku planowane jest otwarcie placówki.

W związku z tak dynamicznym rozwojem inwestycji 
podjęto już działania w zakresie formalnego utworzenia 
placówki. Zakłada się przyjęcie 30 dzieci w  wieku od 1 do 
3 roku życia z  terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Na przełomie 
października i  listopada planowane jest rozpoczęcie rekru-
tacji dzieci do jednostki oraz nabór kadry pracowniczej klu-
bu, tj. dyrektora jednostki, opiekunów oraz pracowników 
gospodarczych.

Kwestie związane z rekrutacją dzieci oraz naborem 
kadry realizowane będą przez biuro projektu tj. Zespół 
Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie 
Miejskim w  Nowym Wiśniczu.

Promesa dla OSP w Królówce w ramach programu 
Małopolskie Remizy 2019

W czerwcu br. członek Zarządu Województwa 
Małopolskiego Pani Marta Malec-Lech przekazała przed-
stawicielom 8 samorządów promesy gwarantujące przyzna-
nie dotacji w  ramach programu Małopolskie Remizy 2019.

Wśród gmin Powiatu Bocheńskiego, które otrzyma-
ły wsparcie finansowe Zarządu Województwa na wyko-
nanie prac renowacyjnych i budowlanych w remizach 
Ochotniczych Straży Pożarnych znalazła się również 
Gmina Nowy Wiśnicz. Burmistrz Nowego Wiśnicza ode-
brała promesę gwarantującą przyznanie 48 000 zł. Kwota 
ta zostanie przeznaczona na prace remontowo-budowlane 
związane z  wymianą pokrycia dachu na budynku remizy 
OSP w  Królówce.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości dla Gminy Nowy 
Wiśnicz

10 października br. w  Tarnowie Minister Sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro podpisał 16 umów z przedstawicielami 
samorządu woj. małopolskiego na przekazanie środków 
z Funduszu Sprawiedliwości. Gmina Nowy Wiśnicz po-
zyskała dotację celową w kwocie 275.000,00 zł na zakup 
lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z przezna-
czeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łomnej. Jego 
zakup w znacznym stopniu poprawi funkcjonowanie, mo-
bilność, a przede wszystkim gotowość operacyjną jednostki.

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, 

Park 400 - lecia.
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POMNIK PAMIĘCI
Każda większa miejsco-

wość w  Polsce ma takie miej-
sce, gdzie można uczcić tych 
wszystkich znanych i niezna-
nych, którzy walczyli o na-
szą wolność i niepodległość. 
W Nowym Wiśniczu Pomnik 
Pamięci jest usytuowany na 
wzgórzu przy drodze do za-
mku i  Zakładu Karnego.

 Spotykamy się przy nim 
najczęściej z okazji obchodów  
rocznic ważnych dla Polski i  dla 
naszego miasta. Dzisiaj, w  roku 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej, warto przypomnieć  
historię tego miejsca i  pomnika, 
gdyż nie zawsze miał on kształt 
taki, jaki ma obecnie.

Pomysł ufundowania 
Pomnika Pamięci na wzgórzu 
zamkowym zrodził się w latach 50-tych  ubiegłego wieku. 
Według relacji najstarszych mieszkańców Nowego Wiśnicza  
jego inicjatorem był Edward Rojek (1929 – 1983), wielo-
letni naczelnik Zakładu Karnego. Interesowała go historia 
Wiśnicza. Na jej temat prowadził rozmowy z wieloma oso-
bami dawniej pracującymi w  Zakładzie Karnym, a  także 
ze strażnikami zatrudnionymi w czasie II wojny światowej 
w wówczas niemieckim obozie.       

Do grona jego częstych rozmówców należał Władysław 
Kaczmarczyk, przed wojną naczelnik więziennego aresztu 
śledczego, który mieścił się w  budynku  Sądu Grodzkiego 
(obecnie Liceum Plastycznego). Po zajęciu w czasie II 
wojny światowej budynku Sądu Władysław Kaczmarczyk 
został przez Niemców przeniesiony do Zakładu Karnego 
, gdzie pełnił funkcję strażnika. Do grona rozmówców 
Edwarda Rojka należał też Tomasz Serafiński, (pseudonim 
konspiracyjny Lisola), przez pewien okres komendant pla-
cówki AK „Sum” w  Wiśniczu.   

Naczelnik Edward Rojek nawiązał także kontakty z  ro-
dzinami więźniów niemieckiego obozu tj. rodziną proku-

ratora Łady-Bieńkowskiego oraz sędziego Władysława 
Bobilewicza, zamordowanymi 5 czerwca 1940 roku 
w  tzw. Debrzy za Zakładem Karnym, a  także z  Marianem 
Wojciechowskim, który został uwolniony z niemieckiego 
więzienia w  Wiśniczu w  czasie słynnej akcji zorganizowa-
nej w  nocy z  26/27 lipca 1944 roku przez oddział dywer-
syjny I  Batalionu 12 Pułku Piechoty AK placówki „Łosoś” 
z Lipnicy Murowanej, przy udziale polskich strażników 
działających w  konspiracji. 

Edward Rojek uważał, że należy utrwalać pamięć o  tra-
gicznych wydarzeniach i ofiarach lat wojny. To według jego 
pomysłu we wspomnianej już „Debrzy” za Zakładem 
Karnym postawiono, a  29 października  1961 r. odsłonięto  
głaz upamiętniający miejsce rozstrzelania przez hitlerow-
ców 10 polskich patriotów. Odnowił cmentarz więzienny 
za Zakładem Karnym, uczestniczył w  pracach nad renowa-
cją krzyża powstańczego przy wiśnickim cmentarzu, dbał 
o  groby żołnierzy spoczywających na cmentarzu komunal-
nym w  Nowym Wiśniczu. Ponadto odnowił ścieżkę kamien-
ną biegnącą do Zakładu Karnego obok przedwojennej willi 

Edward Rojek (1929 - 1983) - naczelnik Zakładu Karnego w  Nowym 
Wiśniczu w  latach (1968 - 1983). Fot. z  arch. Renaty Jonak.

Uroczystość odsłonięcia pomnika na wzgórzu zamkowym wrzesień 1968 r. Przemawiający Edward 
Rojek. Fot. z  arch. Renaty Jonak.

Pierwszy Pomnik Pamięci na wzgórzu zamkowym. 
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naczelnika Śledziewskiego, 
w budynku obok Zakładu 
Karnego uruchomił świetlicę 
dla dzieci i  młodzieży, gdzie 
często zapraszano artystów 
scen krakowskich. Brał także 
aktywny udział w zorganizo-
waniu w 1966 r. obchodów 
350-lecia naszego miasta. To 
właśnie Edwardowi Rojkowi 
zawdzięczamy lokalizację i re-
alizację pierwotnego kształtu 
Pomnika Pamięci. Pomysł za-
czerpnął z miejsca, które jest 
symbolem śmierci wielu milio-
nów osób czyli z niemieckiego 
obozu w Auschwitz. Pomnik 
miał prostą konstrukcję, którą 
stanowiły trzy betonowe słupy 
z  drutami kolczastymi  otacza-
jące głaz kamienny symbolizu-
jący męstwo, ból i  pamięć oraz 
blok betonowy z  tablicą następującej treści: 

      W  latach okupacji hitlerowskiej mieścił się w  Nowym 
Wiśniczu obóz koncentracyjny, 
w  którym okupant wymordował około 900 Polaków.
    W  dniu 20 VI 1940 r. odszedł  jeden z  pierwszych 
transportów 267 więźniów politycznych do obozu zagłady 
w  Oświęcimiu.
     Dnia 26 VII oddział Armii Krajowej w  śmiałej akcji 
uwolnił 120 więźniów politycznych . 
Pamięci tych, co walczyli i  ginęli za ojczyznę
     Tablicę tę wmurowano  15 IX 1968 r.
 Społeczeństwo Nowego i  Starego Wiśnicza

Mottem do tej aranżacji pomnika, jak niejednokrotnie 
mówił, był wiersz Juliusza Słowackiego pt.: „Testament 
mój". Edward Rojek często cytował jego fragment: ...A  kie-
dy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga 
rzucane na szaniec....

Uroczyste odsłonięcie Pomnika Pamięci na wzgórzu za-
mkowym nastąpiło 15 września 1968 r. Wśród przemawiają-
cych na tej uroczystości był właśnie Marian Wojciechowski, 
wspomniany już więzień niemieckiego obozu w Wiśniczu 
oraz żołnierze AK z Nowego Wiśnicza z doktorem Jerzym 
Ludwikowskim na czele.

Od tej pory pomnik stał się jednym z najważniejszych 
miejsc w  Nowym Wiśniczu, gdzie historia łączy sie z teraź-
niejszością. Wizerunek Pomnika Pamięci na wzgórzu za-
mkowym umieszczono w „Przewodniku upamiętniającym 
miejsca walk i męczeństwa wojny 1939-1945”.

Edwardowi Rojkowi nie udało się zrealizować wszyst-
kich pomysłów, ale udowodnił, że nawet w trudnych okre-
sach dziejów Polski można i trzeba działać dla dobra spo-
łeczności lokalnej.

Synom tej ziemi
W połowie lat dziewięćdziesiątych opisany powyżej 

Pomnik Pamięci został odnowiony z inicjatywy człon-
ków Towarzystwa Miłośników Wiśnicza i rozbudowany 
wg projektu oraz dzięki fundacji art. rzeźbiarza Czesława 
Dźwigaja. 

W miesięczniku Wiadomości Wiśnickie nr 69 z listopada 
1996 r. zamieszczony został wstępny szkic owego projektu. 
Natomiast w następnym numerze tego miesięcznika (gru-
dzień/styczeń 1996/1997) ukazał się obszerny opis wyda-
rzenia, które miało miejsce w  Wiśniczu 23 XI 1996 r. tj. re-
ligijno-patriotycznej uroczystości związanej nie tylko z  od-
słonięciem Pomnika Pamięci, ale także 15 rocznicą inter-
nowania w stanie wojennym członków NSZZ Solidarność 
w  Zakładzie Karnym w Wiśniczu. Uczestniczyli w niej kar-

Przekazanie sztandaru organizacji ZB i  WD w  Nowym Wiśniczu Fot. arch. dr Ludwikowskiego 
lata 70 - te.

Szkic Pomnika Pamięci projektu i  fundacji art. rzeźbiarza Czesława 
Dźwigaja rys. A. Kobiela.



16   Wiadomości Wiśnickie16   Wiadomości Wiśnickie

Współczesne zdjęcie pomnika. Fot. archiwum MOK.

dynał Franiszek Macharski i ks. Bp Jan Styrna, prezydent 
Krakowa Józef Lasota, delegacje Światowego Związku AK 
oraz Solidarności z Regionu Małopolski, poczty sztandaro-
we oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Wiśnicza i okolic. 

Oto fragmenty artykułu autorstwa Mieczysława Rośka: 
opasujący tę uroczystość:

„Uroczystość pod pomnikiem rozpoczął hymn państwowy 
i głos zabrał dr Jerzy Ludwikowski (AK) mówiąc między in-
nymi, że pomnik postawiono dla pamięci o tych, którzy dali 
świadectwo odwagi, cierpienia, a nawet śmierci dla rato-
wania ojczyzny. .../…/ Mówca w dalszym ciągu przypomniał, 
że w tym samym miejscu w 1968 r. była już umieszczona 
skromna tablica pamiątkowa. Obecnie pod wspaniałym 
łukiem z napisem „Tym, dla których Bóg Honor Ojczyzna 
były ważniejsze niż życie” i  górującym nad nim mieczem 
Chrobrego widnieje oprócz tej pierwszej 5 nowych tablic 
upamiętniających tragiczne wydarzenia w naszej historii 
i ludzi, którzy je przeżyli na przestrzeni blisko dwustu ostat-
nich lat.

      Synom tej ziemi
Bohaterom powstań narodowych, wszystkim,
którzy walczyli i  przechowywali
w sercach Wolną Polskę 1830-1863.

      Żołnierzom wojny światowej 1914-1918 
legionistom polskim, uczestnikom
walk w latach 1918-1920.

Żołnierzom, więźniom obozów koncentracyjnych, 

zamęczonym w wiśnickim więzieniu, ludności cywilnej 
polskiej i  żydowskiej, wszystkim, którzy dali świadectwo 
odwagi, cierpienia aż po ofi arę życia w czasie II wojny 
światowej 1939-1945.

Polakom, którzy po zakończeniu II wojny światowej 
wierząc w wolną i  niezależną ojczyznę oddali swe życie 
w  więzieniach UB, NKWD i  w  sowieckich łagrach.

Pamięci internowanych 13 grudnia 1891r. w wiśnickim 
więzieniu członków NSZZ „Solidarność”, 
których w trudnych chwilach wspierał posługa 
duszpasterską Metropolita Krakowski, Kardynał 
Franciszek Macharski.

W  bieżącym roku przy pomniku zamontowano tabliczkę 
z  kodem QR, dzięki któremu posiadacze urządzeń mobil-
nych będą mogli dowiedzieć się więcej o historii pomni-
ka. Ponadto w ramach rewitalizacji wzgórza zamkowego 
została wykonana gruntowna przebudowa drogi w kierun-
ku zamku, a także wyremontowano plac i uporządkowano 
otoczenie wokół pomnika, pod którym tradycyjnie spotykać 
się będziemy podczas obchodów kolejnych rocznic patrio-
tycznych. 

Na podstawie relacji Renaty Jonak
opr. Maria Serafi ńska - Domańska
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z  nową rzeczywistością, w której przyszło im żyć. Jakaż 
była wielka radość i  ulga, kiedy któregoś jesiennego dnia 
(kopaliśmy wtedy ziemniaki), od strony lasu na Podgródku, 
chłopcy wrócili całą gromadą, a wśród nich Mietek, i  na 
szczęście nikomu nic się nie stało. Jak opowiadali - sytuacja 
na wschodzie okazała się znacznie bardziej niebezpieczna, 
a  im niemal cudem udało się wrócić.

Pamiętam też zapachy unoszące się z kuchni polowej, 
którą urządzono przy naszym domu. Przygotowywano 
w  niej posiłki dla przymusowych pracowników niemieckie-
go obozu w Kobylu. W piwnicach usytuowany był magazyn 

żywności, i  często przychodzi-
li tam różni ludzie. Po obejściu 
naszego domu ciągle kręcili 
się również Niemcy. Z racji 
tego, że tata był sołtysem na 
podwórku jego gospodarstwa 
zarządzili punkt odbiera-
nia nałożonych kontyngen-
tów od okolicznych rolników. 
W pewnym sensie cała ta sy-
tuacja sprzyjała działalności 
konspiracyjno-partyzanckiej. 

„Chłopaki z lasu” organizo-
wali akcje dywersyjne, nieśli 
pomoc osobom z niemieckie-
go obozu pracy w  Kobylu, do 
którego przywieziono również 
Powstańców Warszawskich. 
Jedno wydarzenie szczegól-
nie zapadło w mojej pamięci. 
Kiedy z ojcem młynkowaliśmy 
w stodole zboże, dostrzegłam 
obok budynku idących z  bro-
nią w  stronę lasu dwóch męż-
czyzn. Mówiłam do ojca - prze-
cież to Władek Gicala (drugie-
go nie znałam). W odpowiedzi 
usłyszałam – nic nie widziałaś, 
to tylko Ci się zdawało. Jak się 
później okazało, w tym dniu 

Niemcy mieli zabrać ze wsi nałożony kontyngent pieniężny, 
a  partyzanci urządzili akcję przejęcia tych środków. Nam 
dzieciom niewiele przekazywano, nie tłumaczono. W  takich 
okolicznościach lepiej było nie wiedzieć. W każdej chwili 
można było coś zdradzić przed okupantem. Przeszukiwali 
okolice, rozpytywali mieszkańców, żeby natrafi ć na jakiś 
ślad, gdzie pieniądze mogły być ukryte. Jednak solidarność 
mieszkańców pozwoliła dochować tajemnicy. 

Strzały we wsi podczas wojny słychać było często. Od 
jednego z nich zginął jeniec z obozu pracy. Niemcy zastrze-
lili go za stodołą Adamczyka sąsiadującą z obozem, było 
to jesienią 1943 roku. Spoczął na cmentarzu w Starym 
Wiśniczu. W organizację tego pochówku zaangażowa-
ni byli młodzi chłopcy. Szczególnie zapamiętała Władka 

Informacja o  wybuchu II wojny światowej do Kobyla 
dotarła już 1 września 1939 r. Sołtys posiadał radio „na 
słuchawki”, kiedy podano komunikat, wiadomość lotem 
błyskawicy rozniosła się po wsi. 

W każdym jej zakątku słychać było „wojna, wojna!”. Dla 
dziewięcioletniej (ur. 01.09.1930 r.) Bogusi Samek, córki 
sołtysa wsi Kobyle (obecnie pani Bogumiły Kolarz), były 
to słowa nie do końca zrozumiałe, ale poprzez ton w głosie 
osób je wypowiadających, budziły wielką grozę. To odczu-
cie niepokoju przeżywanego świadomością dziecka towa-
rzyszyło jej już do końca zawieruchy wojennej.

Pierwszego dnia wojny dotar-
ły do Kobyla również komunikaty 
o lotniczych nalotach, które mia-
ły miejsce w różnych miejscach 
kraju. Mieszkańcy Kobyla na wy-
padek bombardowań zdejmowali 
z  domów kwatery okienne, obra-
zy ze ścian. Wynoszono z  zabudo-
wań co się dało i umieszczano na 
odkrytej przestrzeni, aby uchronić 
utratę dobytku w ewentualnych, 
pożarach. U Samków wszystko 
było poukładane pod lipami, przy 
ulach nieopodal domu.  Bydło ca-
łymi stadami zaganiano w  stronę 
lasu na Podgródku, wierząc, że 
tam będzie bezpieczne. To samo 
czynili mieszkańcy Brzeźnicy, 
lecz miejsce to nie było dobrym 
schronieniem. Wieczorem pod-
jęto decyzję, że trzeba wracać. 
Pamięta ten cały zgiełk. Ryczące 
krowy, jałówki, cielaki, które 
z  powrotem zaganiano do zagród.

Bogusia Samek wiosną przy-
stąpiła do I Komunii św. Jak 
wszystkie dzieci w tym czasie od-
prawiała kolejno dziewięć pierw-
szych piątków. Na nabożeństwa 
do Serca Jezusowego chodziła 
z mamą do kościoła parafi alnego w  Starym Wiśniczu. 1 
września 1939 r. również był piątek. Pamięta, jak wtedy 
w  drodze powrotnej spotkały młodego mężczyznę, Lojzka 
Kaczmarczyka (późniejszego jej szwagra), który ze łzami 
w  oczach mówił, że otrzymał mobilizację do wojska i  jutro 
idzie na front. Zresztą wtedy wielu mężczyzn z  okolicy otrzy-
mało rozkaz stawienia się do punktu poboru. Dalej snując 
wspomnienia, opowiadała - kilkunastu młodych chłopców 
z naszej wsi w obawie przed Niemcami uciekało na wschód, 
dotarli na Podkarpacie pod San w okolicach Przemyśla. 
Był wśród nich brat Pani Bogusławy, Mieczysław. Mój oj-
ciec miał do siebie żal, że pozwolił Mietkowi opuścić dom 
rodzinny. Po pierwszej fali niepokojów sytuacja we wsi się 
ustabilizowała i  mieszkańcy pomału zaczęli oswajać się 

CODZIENNIE ŻYŁAM NADZIEJĄ 
 WOJENNE WSPOMNIENIA BOGUMIŁY KOLARZ

Przed domem Samków w Kobylu: Janina, Julia, 
Eugeniusz, Wojciech i Mieczysław Samek 1930 r. Fot. 
arch. rodzinne Samków.
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Wojewodę. Natomiast dziew-
częta przygotowały wieniec 
z choiny i bibułowych kwia-
tów na pogrzeb.

Również z Kobyla wiele 
osób w czasie okupacji zostało 
wywiezionych na przymusowe 
roboty do Niemiec. Taki los 
spotkał m.in. Bronię Grabarz 
z narzeczonym. Młodzi jednak 
zbiegli, powracając do Kobyla. 
W niedługim czasie do soł-
tysa Samka przybyli Niemcy 
z  żądaniem podania informa-
cji o miejscu ich zamieszkania. 
Wtedy jego dwunastoletni syn 
Eugeniusz potajemnie pobiegł 
dać znać o zagrożeniu. Z po-
wrotem, by uniknąć spotka-
nia z niemiecką żandarmerią 
brnął po wodzie brzegiem 
Leksandrówki. Po kilku dniach 
okazało się, że Gienio oddając 
szlachetną przysługę nabawił 
się zapalenia płuc i ciężkiej choroby stawów. Z  pomocą 
przybyli wtedy doktorzy - Żyd Czapliński (ukrywający się 
prawdopodobnie u Olchawów na Podgródku) i Władysław 
Jabłoński. Przychodzili do domu Samków nocą, doglądać 
chorego. Okna, by nie wzbudzać podejrzeń na okoliczność 
palącego się światła, szczelnie zakrywano grubymi chu-
stami i pledami. Leczenie trwało pół roku i na szczęście 
zakończyło się powodzeniem, chociaż rokowania powrotu 
do zdrowia Gienka były mało obiecujące. Wyznaczony cel 
Gienio osiągnął – młodym udało się uciec i uniknąć aresz-
towania.

Później zawarli związek małżeński i stworzyli nową ro-
dzinę.

Kiedy wojna miała się ku końcowi, rodzice Bogusi spo-
dziewali się, że przez Kobyle będzie przebiegała linia frontu. 
Nakazali swym dzieciom udać się do rodzi-
ny - Katarzyny i Wojciecha Trusiów, miesz-
kających nieopodal lasu na południowej 
stronie wsi, sądząc, że tam będą bezpieczni. 
Sami pozostali w domu pilnować dobytku. 
Pani Bogusia do dziś pamięta chwile para-
liżującego strachu. Ryk silników samolo-
towych, spadające bomby, strzały karabi-
nów. Trwało to całą noc. Po wycofaniu się 
Niemców we wsi pojawili się żołnierze ro-
syjscy, bardzo młodzi chłopcy. Wpadali do 
domów, by w pośpiechu „plądrować garn-
ki z żywnością”, a nie rzadko ograbić do-
mowników z cennych rzeczy. Dla sowietów, 
szczególnie cenne były zegarki. Czasami na 
rękach mieli pozapinane nawet do kilkuna-
stu sztuk - wspomina. Mi też zabrali, a była 
to dla mnie niezwykle wartościowa rzecz.

W pamięci Bogusi, wówczas już młodej 

Dziewczynki podczas występu artystycznego, wiosna 1939 r. Bogusia Samek druga od lewej. 
Fot. arch. rodzinne Samków.

panienki zapisał się jeszcze jeden, przerażający obraz koń-
czącej się wojny. 19 stycznia 1945 roku, kiedy niedzielnego 
poranka, jak wielu mieszkańców Kobyla podążała na nabo-
żeństwo do kościoła parafialnego w Starym Wiśniczu, po 
drodze była świadkiem przewożonych saniami zwłok żoł-
nierzy zabitych w walkach wyzwoleńczych. Lecz co to byli 
za ludzie, kiedy zginęli i gdzie ich wieźli? Nigdy się tego 
nie dowiedziała.

W pamięci do dziś pozostało pytanie, które wówczas 
jako mała dziewczynka zadawała często swojej mamie – 
Kiedy ta wojna się skończy? I  matczyna odpowiedź – skoń-
czy się dziecko, skończy.

Bernadetta Błoniarz

Zdjęcie rodzinne z Bogusią. Fot. arch. rodzinne Samków.
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Jedną z wielu osób, które czynnie przysłużyły się 
walce z okupantem podczas II wojny światowej, a tak-
że zapisały się w kartach historii Ziemi Wiśnickiej, był 
działacz niepodległościowy, partyzant, oraz oficer AK 
i WP mjr Józef Wieciech, pseudonim „Tamarow”, póź-
niej „Boruta”.

Po kampanii wrześniowej 1939 r., w której walczył jako 
dowódca I plutonu 73 pp. w Katowicach, powrócił do ro-
dzinnej Lipnicy Dolnej. W niedługim czasie nawiązał kon-
takt z organizatorami walki podziemnej w  Nowym Wiśniczu 
i został przyjęty do Związku Odbudowy Rzeczypospolitej 
(ZOR), a od 1940 r. przemianowanego na Związek Walki 
Zbrojnej (ZWZ). Od razu rozpoczął działalność wer-
bunkową członków do (ZWZ) na terenie Gminy Lipnica 
Murowana w celu stworzenia silnej grupy partyzanckiej 
walczącej z  okupantem.

Po utworzeniu w 1942 roku Armii Krajowej (AK) został 
komendantem samodzielnej placówki „Łosoś” obejmującej 
gminę Lipnica Murowana, a następnie dowódcą I Batalionu 
12 Pułku Piechoty Ziemi Bocheńskiej z siedzibą w Lipnicy 
Dolnej. W 1943 roku zorganizował na terenie placówki 

„Łosoś” Szkołę Podchorążych Piechoty, którą ukończy-
ło 16 członków AK. Podchorążowie przeszli chrzest bo-
jowy w nocy z 26 na 27 lipca 1944 roku podczas brawu-
rowej akcji na niemieckie więzienie w Nowym Wiśniczu, 
z  którego uwolniono 128 więźniów politycznych na kilka 
godzin przed wywiezieniem ich do obozu koncentracyj-
nego w Oświęcimiu. „Tamarow” swoich 36 żołnierzy po-
prowadził osobiście, a akcja rozegrała się pod bokiem 33. 
Batalionu SS stacjonującego kilkuset metrów dalej w szko-
le podstawowej i została przeprowadzona bez ofiar w lu-
dziach. Plan był tak dopracowany, że Niemcom nie udało się 
schwytać żadnego z  uwolnionych więźniów. Jak się później 
okazało, była to jedna z najbardziej spektakularnych akcji 
polskiego podziemia w okresie II wojny światowej, podczas 
której obyło się bez strat własnych.

Poniżej zamieszczamy fragmenty wspomnień mjr Józefa 
Wieciecha z  kampanii wrześniowej 1939r.

Redakcja
 

Wspomnienie Józefa Wieciecha, uczestnika kampanii 
wrześniowej 1939r.

 Jednym z  żołnierzy września, którzy mimo przegranej 
nie złożyli broni i nie skapitulowali przed wrogiem, był 
Józef Wieciech. Pochodził z Lipnicy Dolnej. Tuż przed 
wybuchem wojny polsko-niemieckiej, ukończył Szkołę 
Oficerską w Ostrowie Mazowieckiej. Z chwilą wybuchu 
wojny, jako nowo mianowany podporucznik, został powo-
łany do 73 Pułku Piechoty stacjonującego w Katowicach. 
Został dowódcą plutonu 6 Kompanii II Batalionu. Ze wspo-
mnień tego okresu utrwalił mu się najbardziej w pamięci 
pierwszy bój, jaki stoczył z najeźdźcą hitlerowskim pod 
miejscowością Wyry, niedaleko Mikołowa (woj. Śląskie) 
w dniu 2 września. Początkowo Niemcy zajęli tę miejsco-
wość. II Batalion 73 Pułku Piechoty, w skład którego wcho-
dził pluton podporucznika Wieciecha, otrzymał rozkaz od-
bicia Wyr.

OPOWIEŚĆ Z WRZEŚNIA 1939 R.

 Józef Wieciech wspomina:
Nasz Batalion zajął podstawę wyjściową do natarcia 

w  zabudowaniach i  na terenie cmentarza, znajdującego się 
naprzeciw miejscowości Wyry. Około godziny 15 przyszedł 
rozkaz do natarcia - ruszył batalion. Z  postawy wyjściowej, 
przesuwając się między domami następnie między grobami 
cmentarza, batalion wyszedł na łąkę, leżącą w  dolinie, któ-
ra była zupełnie otwartym terenem. W tym momencie posy-
pała się lawina ognia - z przodu, z prawej strony i  z  powie-
trza. Wydawało się, że nikt nie jest w  stanie przez to przejść. 
Trudno mi dzisiaj powiedzieć co przeżywałem w tym mo-
mencie. Rozpacz, powiedzmy, i strach, i determinacja, spo-
wodowała, że ruszyłem jako pierwszy, prowadząc pluton. 
Zrozumiałe, żołnierz musiał widzieć, że idzie oficer przed 
nim. Pomimo wielkich strat, doszliśmy na odległość sztur-
mową. Kiedy byliśmy już około 100 do 80 metrów przed 
linią niemieckiej obrony, poderwałem oddział do szturmu 
i z krzykiem uderzyliśmy na umocnione pozycje Niemców. 
W momencie kiedy podrywaliśmy się do szturmu, zauwa-
żyliśmy pierwszych, uciekających Niemców. To poderwało 
nas, dodało nam jeszcze ducha, ponieważ widzieliśmy, że 
Niemcy są w  odwrocie. W  rezultacie zajęliśmy stanowiska 
niemieckiej obrony, pościgu nie prowadziliśmy, ponieważ 
otrzymaliśmy rozkaz zatrzymania się na linii Wyr.

W rezultacie tego szturmu mojego plutonu, zostało 
stwierdzone i  udokumentowane, że na moim odcinku został. 

Józef Wieciech dowódca I Batalionu AK 12 Pułku Piechoty Ziemi 
Bocheńskiej. Fot. arch. rodzinne I. Wieciech.
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zabity jeden oficer niemiecki i dziewięciu 
żołnierzy. Do niewoli wzięliśmy jednego 
podoficera i jedenastu żołnierzy, przy czym, 
niektórzy z nich, poddając się, łamaną pol-
szczyzną mówili, że ich rodziny pochodzą 
rzekomo z Polski - obawiali się, powiedzmy, 
rozstrzelania.

Szturm, w jakim brał udział pluton pod-
porucznika Wieciecha pozostał na zawsze 
we wspomnieniach jego żołnierzy.

Była to walka straszna i  bezpardonowa.
Była lawina ognia tak duża, że niemal co 

kilka metrów wybuchał pocisk artyleryjski, 
a  karabiny maszynowe stworzyły, wydawa-
łoby się, zaporę nie do przejścia. Tym nie-
mniej mieliśmy może dlatego szczęście, że 
idąc jako pierwsi, przeskoczyliśmy w pierw-
szej fazie ogień zaporowy, a następnie po-
ciski artyleryjskie już wybuchały za naszy-
mi plecami. Żołnierz, pomimo że widział 
ogromne straty, bo muszę tutaj zaznaczyć, 
że straty własne plutonu wyniosły ośmiu żołnierzy zabitych 
i jedenastu rannych, był pełen zapału i w rozmowie mówi-
liśmy, no teraz to już pójdziemy aż do Berlina. Zapał ten 
został bardzo szybko zgaszony, ponieważ o około 11 w  nocy 
przyszedł rozkaz wycofywania się kompanii z zajętych sta-
nowisk. No cóż, znów zamieniły się uczucia radości na 
uczucia zwątpienia. Nie widzieliśmy, na niskim stosunkowo 
szczeblu dowodzenia, jakie są powody naszego wycofywa-
nia. Dopiero kiedy ruszyliśmy w stronę Katowic i Sosnowca, 
dowiedziałem się, że rejon Częstochowy został opanowany 
przez Niemców i tak rozpoczął się odwrót".

Odwrót oddziału podporucznika Wieciecha odbywał się 
przez Ziemię Krakowską. Pod Wiślicą Polacy próbowali 
kontratakować nacierających Niemców. Przychodziło do 
ciężkich starć, nieraz kończących się sukcesem. Tak było 
na przykład w Stopnicy (woj. świętokrzyskie).

W  czasie naszej walki wjechała do miasta orkiestra nie-
miecka, myśląc, że Niemcy Stopnicę zajęli. Tam rozbroiliśmy 

,tę orkiestrę dalej przez Połaniec aż do Tarnobrzegu. W re-
jonie Tarnobrzegu ochraniałem swoim plutonem przeprawę 
przez Wisłę. Jako jeden z ostatnich oddziałów przeprawi-
łem się przez załamany i zbombardowany most i również 
z resztką plutonu, który był już po mocnym wykruszeniu się, 
poszedłem w rejon Stalowej Woli, Huty Krzeszowskiej i  tam 
otrzymałem rozkaz ubezpieczenia batalionu z lewej strony. 
Kiedy z plutonem podszedłem do lasu, zaobserwowałem 
niemieckie mundury. Po podczołganiu się zauważyliśmy ob-
sługę niemieckiego karabinu maszynowego, obserwującego 
przeciwną stronę lasu.

Dałem rozkaz podczołgania się jak najbliżej i w błyska-
wicznej akcji zlikwidowaliśmy całą obsługę tego ciężkie-
go karabinu maszynowego. Wszyscy Niemcy zostali zabici, 
ani jeden z naszych żołnierzy nie został ranny, ponieważ 
Niemcy nie zdążyli wystrzelić nawet jednego pocisku. Potem 
maszerowałem dalej na wschód. Przeżyliśmy z  plutonem 
bardzo ciężki nalot w  rejonie Zwierzyńca, gdzie znów kilku 

moich żołnierzy zostało zabitych i rannych, 
i  w  rezultacie z dwunastoma żołnierza-
mi, przy czym do dziś pamiętam, moim 
zastępcą był kapral Dziedzic, doszed-
łem w rejon Szarowoli pod Tomaszowem 
Lubelskim. Tam jednostki wojskowe sfor-
mowano na nowo. Również zorganizowa-
ny 73 Pułk, otrzymał rozkaz przebicia się 
na Tomaszów Lubelski. Dowodziłem plu-
tonem w  ataku i w czasie tego natarcia 
zostałem ranny w głowę, straciłem przy-
tomność i  pozostałem na polu walki od 
godziny ok. 17 do godziny 23, kiedy to nie-
mieccy sanitariusze zbierali trupy. Sądząc, 
że nie żyję, zaczęli mną szarpać. Chcieli 
rzucić mnie na wóz i wywieźć. Wtedy za-
cząłem jęczeć, przyszedłem do przytom-
ności, co Niemcy zauważyli i przewieźli 

Lipiec 1944 r. porucznik Józef Wieciech składa raport generałowi Ledóchowskiemu 
o zakończeniu szkolenia podchorążych. Wszyscy podchorążowie brali udział w akcji 
Wiśnicz.

Czerwiec 1944 r. Duchowa Góra, zajęcia z musztry.
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Tablica upamiętniająca uwolnienie więźniów politycznych 
odsłonięta w 2014 r.

Uzasadnienie wniosku o odznaczenie.

mnie do szkoły, gdzie leżeli ranni polscy żołnierze. W tej 
szkole byłem 3 dni. Na trzeci dzień zostałem załadowany 
na wóz transportu sanitarnego i, według słów austriackiego 
woźnicy, z którym rozmawiałem, mieliśmy być przewiezieni 
do niewoli w  Rzeszy.

Jak uciec, by nie dostać się do niewoli i do tego 
w  Niemczech? - takie pytanie zadawał sobie dowódca plu-
tonu. Był ciężko ranny w głowę. Zdawało się, że sprawa 
jest przesądzona, że trzeba będzie zrezygnować z ambitne-
go, ale wprost niemożliwego do wykonania planu ucieczki. 
Jednak znalazło się wyjście.

Zawdzięczam kolegom, podporucznikowi z Wieliczki 
i  kapralowi z Wiślicy, których nazwisk do dziś nie pamiętam, 
że przeżyłem. I  kiedy po kilku dniach transportu, w  rejonie 
Łańcuta byłem na tyle już silny, że mogłem poruszać się i  
chodzić. Sam woźnica Austriak zaproponował nam ucieczkę, 
mówił po polsku ponieważ przed wojną służył w  Krakowie 
w 13 Regimencie, jak on to nazywał Infanterii. Tenże Austriak 
pomógł nam zejść z wozu, podprowadził pod opłotki i  we-
pchnął do ogrodzenia, gdzie Polacy nas przejęli. Po kilku 
dniach przyszedł do mnie lekarz wojskowy już w  przebraniu. 
Po kilku dniach wyruszyliśmy w  stronę Rzeszowa. Wojna 
jeszcze trwała, tym niemniej nie było już żadnych możliwo-
ści walki. Zresztą oficerowie, którzy ze mną leżeli w szpita-
lu, w tym polowym szpitalu w szkole, powiedzieli mi, żebym 
starał się na własną rękę uciekać. Podkreślali, co zresztą 
potwierdził ten woźnica Austriak, że wszystkich oficerów 
i  podoficerów Śląskich Pułków mają rozkaz wysegregować 
i odwieźć na Śląsk, gdzie zostaną sądzeni oddzielnie. To się 
rzeczywiście później potwierdziło. Po kilku dniach kiedy by-

łem w rejonie Łańcuta, przechodziliśmy lasem, zostaliśmy 
schwytani przez patrol niemiecki i  zaprowadzeni do obozu 
w Łańcucie. Na drugi dzień transport odchodził w stronę 
dworca. W tym momencie, korzystając z zamieszania, spo-
wodowanego wjechaniem pijanych żołnierzy niemieckich 
samochodem w kolumnę, zbiegłem, ukryłem się najpierw 
w beczkowozie na śmieci i pomimo poszukiwań nie znale-
ziono mnie, Niemcy zebrali resztę i poszli dalej. Wtedy wy-
szedłem stamtąd i już samodzielnie, ponieważ tamci dwaj 
gdzieś zniknęli, rozpocząłem marsz z powrotem do swojej 
miejscowości. Po kilku dniach znalazłem się w Rzeszowie, 
skąd razem z transportem zboża, obandażowany, przybyłem 
do Bochni i tam dzięki pomocy kobiet, które przynosiły jeń-
com jedzenie, udało mi się przejść przez kordon niemiecki 
i  wróciłem do rodziców, którzy mieszkali w Lipnicy Dolnej.

 
Józef Wieciech po wojnie za działalność konspiracyjną 

w AK był kilkakrotnie aresztowany i przesłuchiwany. W la-
tach 50 ponownie aresztowany, zdegradowany i pozbawio-
ny odznaczeń. Maltretowany w siedzibie UB w Krakowie, 
w Bochni, osadzony m.in. w celi 46, pawilonu XII na 
Mokotowie w Warszawie, został skazany przez sąd wojsko-
wy na karę śmierci za działalność w AK. Przez 3 miesiące 
przebywał w  celi śmierci. Po wielu ponownych przesłucha-
niach został zwolniony w 1956 r. dzięki interwencji przed-
stawiciela władz centralnych, który w 1944 r. był jednym 
z odbitych więźniów politycznych niemieckiego obozu 
w Nowym Wiśniczu przez oddział „Tamarowa”. Do wojska 
już nie wrócił. Zamieszkał w Łodzi gdzie otworzył zakład 
rzemieślniczy, bowiem pomimo posiadanych studiów, bę-
dąc na tzw. „wilczym bilecie” nie miał szans na zatrudnie-
nie.

Zmarł 26 stycznia 1992 r. Został pochowany w  grobow-
cu rodzinnym na Starym Cmentarzu w  Lipnicy Dolnej.

 
Artykuł został opracowany przez 

córki majora J. Wieciecha
Irenę Wieciech i Iwonę Wieciech - Hamzaoui 

na podstawie audycji radiowej pt:.
 „Opowieść z  września 1939 r.” nadanej 4 września 

1973 roku.
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Kiedy piszę te słowa złota polska jesień na wzgórzu 
zamkowy w pełni. A  to oznacza, że nieuchronnie zbliża 
się zima, święta i Nowy Rok. Czas podsumowań pora 
więc zacząć. Może jeszcze nie całego roku, ale sezonu tu-
rystycznego na pewno. 

A był on w Muzeum Ziemi Wiśnickiej i na wiśnickim 
zamku bardzo ciekawy i intensywny. Udało się nam zrea-
lizować właściwie wszystkie plany i co najważniejsze pod-
trzymać wzrost liczby wycieczek i turystów. Po wielu latach 
zastoju spowodowanego nieuregulowanym stanem praw-
nym zamku, można też było zacząć myśleć o poważnych 
pracach remontowych, których zamek wymaga i w tym 
względzie też czasu nie zmarnowaliśmy. Ale po kolei, naj-
pierw trochę liczb i  danych.

Wzbogacenie trasy turystycznej po kaplicy zamkowej 
oraz podziemnej Trasy Nietoperza, odpowiednio o wysta-
wę „Pompa Funebris” i wystawę „Średniowiecznych narzę-
dzi tortur” zaowocowało zwiększeniem turystów na Trasie 
Nietoperza o ponad 65%. W przypadku kaplicy ten wzrost 
wyniósł „tylko” 4%, ale biorąc pod uwagę, że ta trasa była 
niedostępna dla turystów 
z powodu prac remonto-
wych przez prawie całe 
wakacje, to i ten wynik na-
leży uznać za duży sukces. 
Po intensywnych działa-
niach promocyjnych skie-
rowanych przede wszyst-
kim do szkół i organizato-
rów wycieczek szkolnych, 
coraz większym zaintere-
sowaniem cieszy się ofer-
ta „Zamkowej Akademii 
Historii”. Od września 
oferta akademii poszerzo-
na została o  „Warsztaty 
rycerskie” - czyli od Batorego do Sobieskiego z rycerstwem 
przez wieki. Nowe warsztaty powstały dzięki współpracy 
z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Podolski Regiment 
Odprzodowy” i działającą w  jego strukturach Małopolską 
Chorągwią Husarską. Z  pewnością podniosą one atrak-
cyjność oferty „Zamkowej Akademii Historii” jak i po-
mogą w różnego rodzaju działaniach promocyjnych i wi-
zerunkowych, zarówno zamku, Muzeum Ziemi Wiśnickiej 
i  Nowego Wiśnicza. Pierwszym na to przykładem był 
udział rekonstruktorów z obydwóch grup w  programie, 
który był nagrywany w październiku na wiśnickim zamku 
dla chińskiej telewizji.

Tak jak w ubiegłym roku, w trakcie sezonu turystyczne-
go na zamku miały miejsce dwie duże imprezy. To oczywi-
ście majowy „Magiczny tydzień” dla dzieci oraz sierpniowy 

„Weekend z Orężem Polskim”. Pierwsze z przedsięwzięć 
popsuła w tym roku pogoda i z  tego powodu część impre-
zy musiała być przełożona o kilka dni. Na szczęście dzie-
ciom nie przeszkodziło to w dobrej zabawie, a nam, jako 
organizatorom, dało impuls do zastanowienia się nad zmia-

ną formuły imprezy. W tej chwili pracujemy nad scenariu-
szem „Magicznego tygodnia” w 2020 roku i mogę zapew-
nić, że zrobimy wszystko, aby impreza zyskała na atrak-
cyjności. Pogoda na szczęście nie utrudniła sierpniowego 

„Weekendu z Orężem Polskim”. Tegoroczna impreza ściąg-
nęła jeszcze więcej grup rekonstrukcyjnych i jeszcze więcej 
widzów niż w ubiegłym roku. Program został wzbogaco-
ny o „Małopolski Turniej Husarski o nagrodę Marszałka 
Województwa Małopolskiego”, który z miejsca stał się dużą 
atrakcją. Na pewno zrobimy wszystko, aby turniej wszedł 
na stałe do kalendarza naszej imprezy i stał się jednym z tur-
niejów Polskiej Ligi Husarskiej. Jednak najważniejszym 
osiągnięciem sierpniowej imprezy była jeszcze większa niż 
w  ubiegłym roku liczba dzieci (1780), które wzięły udział 
w  konkursie „Z Orężem przez wieki”. „Weekend z Orężem 
Polskim” wszedł już na dobre do kalendarza czołowych ma-
łopolskich imprez historycznych i  mamy nadzieję, że przy-
szłoroczny będzie jeszcze większy i  ciekawszy.

Cieszą te wszystkie turystyczne, statystyczne i wyda-
rzeniowe wyniki, ale równie ważne są pierwsze od wielu 

lat sukcesy w działaniach 
konserwatorskich i remon-
towych na zamku. Po wie-
loletnim sporze prawnym, 
utrudniającym fi nansowanie 
działań konserwatorskich, 
Zamek w  Wiśniczu w lutym 
tego roku doczekał się ure-
gulowania stanu własności, 
a co za tym idzie, możliwo-
ści ubiegania się o dofi nan-
sowanie prac remontowych. 
W bieżącym roku wyremon-
towano wszystkie połacie 
dachu budynku głównego 
zamku od strony dziedzińca 

zewnętrznego oraz przeprowadzono prace rekonstrukcyjno-
-konserwatorskie muru na bastionie wschodnim. Wartość 
tych prac przekroczyła 582 tys. złotych, z czego dotacja 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 415 
tys. złotych. Muzeum Ziemi Wiśnickiej przygotowało też 
wszystkie niezbędne dokumentacje projektowe i niezbędne 
ekspertyzy. Łącznie ze środków własnych przeznaczyliśmy 
w  tym roku na prace remontowe i konserwatorskie ponad 
190 tys. złotych. To dopiero początek, gdyż zakres prac, któ-
re są niezbędne do wykonania jest olbrzymi. Już w  tej chwi-
li przygotowujemy dokumentację, która jest niezbędna do 
wystąpienia o wsparcie fi nansowe w przyszłym roku zarów-
no z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak 
i z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
Będziemy chcieli uzyskać wsparcie m.in. na działania, które 
połączą remont i konserwację substancji zabytkowej zamku, 
ale jednocześnie przyczynią się do poszerzenia i uatrakcyj-
nienia naszej oferty turystycznej. Patrząc na odnowione 
fragmenty muru na bastionie wschodnim, można wyobrazić 
sobie jak wspaniale prezentować może się zamek, gdy wy-

PATRZĄC Z WYSOKOŚCI BASZTY BONY

Odnowione fragmenty muru na bastionie wschodnim. 
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remontowane i odtworzone zostaną wszystkie fortyfi kacje 
i  wały obronne oraz stworzona zostanie dla turystów moż-
liwość ich zwiedzania.

Muzeum Ziemi Wiśnickiej to nie tylko zamek, ale też 
ekspozycje na ul. Zamkowej 13. W tym roku mają charakter 
zdecydowanie „wiśnicki”. Zaczęło się od świąteczno-no-
worocznej wystawy tradycyjnych rekwizytów kolędniczych 
z  naszego regionu, a  na początku wiosny zaprosiliśmy na 
wystawę „Wiśnickie legendy”. Wystawa planowana była do 
końca wakacji, ale z  uwagi na spore zainteresowanie podję-
liśmy decyzję o jej przedłużeniu do końca roku. Roku, który 
zakończymy rozpoczęciem remontu budynku muzeum, po 
którym mamy nadzieję, na przyszłe wakacje pokaże ono 
swój nowy, jeszcze atrakcyjniejszy wizerunek.

Pięknieje też wzgórze zamkowe. Dzięki staraniom i pra-
cy władz miasta i  pracowników Urzędu Miasta wyremon-
towana została droga dojazdowa do zamku, która z  powsta-
łą w ubiegłym roku aleją dla pieszych tworzy teraz piękny 
trakt na zamek. A już wkrótce zakończone zostaną też prace 
przy „Parku 400-lecia”. Podzamcze jeszcze bardziej wy-
pięknieje i zyska na atrakcyjności dla turystów.

Od paru lat nie zdarzyło się, żeby Nowy Wiśnicz i wiś-
nicki zamek nie zapisały się nowymi, atrakcyjnymi i spek-
takularnymi wydarzeniami. Początek tej serii dały wydarze-
nia i imprezy 400-lecia lokacji miasta i ta wspaniała seria 
trwa nadal. Już teraz możemy zapewnić, że w przyszłym 
roku będzie kontynuowana. W czwartek 10 października 
br. Zamek w Wiśniczu odwiedziła Wiceminister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator 
Zabytków, prof. Magdalena Gawin i ofi cjalnie poinformo-
wała, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński podjął decyzję o  wyborze Nowego Wiśnicza 
i  wiśnickiego zamku na organizację w  roku 2020 ofi cjalnych 
uroczystości Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. 

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to wyjątko-
wa okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem 
kulturowym oraz przybliżania lokalnym społecznościom 
problemów jego ochrony. Organizowane przez Narodowy 
Instytut Dziedzictwa obchody Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków to spotkania i  dyskusje w kręgu osób za-
angażowanych w prace na rzecz zachowania dla przyszłych 
pokoleń narodowego dziedzictwa kulturowego. Z okazji 
tego święta, podczas uroczystej gali, honorowani są m.in. 
nagrodzeni i wyróżnieni laureaci w  konkursie Generalnego 
Konserwatora  Zabytków „Zabytek Zadbany”.

Przyszłoroczna uroczysta gala odbędzie się na wiśni-
ckim zamku w dniach 21-22 kwietnia. Program obchodów 
i szczegóły organizacyjne zostaną ustalone w trakcie robo-
czych rozmów organizacyjnych z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa. Chcemy to wydarzenie wykorzystać do pro-
mocji zamku, miasta i naszego regionu. W tym celu nawią-
zaliśmy współpracę z Małopolską Organizacją Turystyczną 
i wspólnie będziemy chcieli stworzyć program działań pro-
mocyjnych, do którego zaprosimy też najważniejszych part-
nerów z  regionu bocheńskiego z Kopalnią Soli w Bochni 
i  Parafi ą p.w. św. Andrzeja Apostoła z  Lipnicy Murowanej 
na czele.

A to nie koniec ważnych informacji i wielkich wyda-
rzeń. W tym roku będziemy mieli dla mieszkańców Ziemi 
Wiśnickiej jeszcze jedną ważną i wspaniałą wiadomość, ale 
o tym poinformujemy w stosownym czasie. Zapewniam 
jednak, że warto poczekać!

Zapraszamy serdecznie na zamek, do muzeum i do 
Nowego Wiśnicza!     

 Piotr Pyziak

„Weekend z  Orężem Polskim” na zamku.



24   Wiadomości Wiśnickie

WIŚNICKIE LEGENDY W PROJEKCIE ERASMUS +
Legendy związane z historią i kulturą Ziemi 

Wiśnickiej: Kamień Grzyb na wzgórzu Bukowiec oraz 
Jeńcy Tatarscy, zostały przedstawione w technice ani-
macji poklatkowej jako jedne z rezultatów projektu 
realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt 

„Animacja i TIK jako nowa jakość wspomagania edu-
kacji o dziedzictwie kulturowym Polski i  Finlandii" ko-
ordynowany przez panią dyrektor Elżbietę Kucybałę 
i panią wicedyrektor Dorotę Strzałkę został zreali-
zowany przez Liceum Plastyczne im. Jana Matejki 
w Nowym Wiśniczu wspólnie z Instytutem Rzemiosła 
i Projektowania Lybecker w Raahe w  latach 2017 - 2019.  

Założeniem projektu i rezultatem dwuletniej współpra-
cy szkół artystycznych w Polsce i Finlandii były: 2 etiudy 
filmowe wykonane przez uczestników projektu metodą ani-
macji poklatkowej, przedstawiające dorobek dziedzictwa 
kulturowego Polski i Finlandii oraz 4 małe etiudy filmowe 
wykonane przez uczestników projektu wspólnie z ucznia-
mi szkół podstawowych Polski 
i Finlandii, a także 4 filmy 
dokumentalne making of (ku-
lisy prac projektowych) oraz 
plakaty promujące wykonane 
animacje.

Polską legendą zrealizo-
waną w projekcie jest legenda 
Wisła, która ukazuje historię 
powstania rzeki Wisły. Fińska 
legenda powstała z połączenia 
dwóch legend: Where’s my 
leg? (Gdzie jest moja noga?) 
oraz Fallen from the Mast 
(Upadek z  masztu).

W czasie trwania projektu 
odbyły się dwie dwutygodniowe wizyty międzynarodowe. 
W kwietniu 2018 r. fińscy uczniowie: Marleena Maliniemi, 
Laura Patronen, Teemu Halmetoja, Omar Al-Rubaye, Tony 
Lindström, Minja Haapajoki, Miika Perttu, Kimi Laurila 
oraz nauczyciele Harri Hemmilä, Mika Ekoluoma i  koor-
dynator Pekka Korhonen przyjechali do Nowego Wiśnicza. 
W październiku 2018 r. uczniowie Liceum Plastycznego: 
Zuzanna Surga, Jadwiga Van de Logt, Julia Majka, Dominika 
Drużkowska, Justyna Fraszczyńska, Zuzanna Racut, Emilia 
Jaraczewska, Mikołaj Moskal oraz nauczyciele Katarzyna 
Chorąży i Michał Nieć wyjechali do Raahe. W obu szkołach 
uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach prowadzo-
nych przez ekspertów w dziedzinie animacji. W Nowym 
Wiśniczu warsztaty prowadziły Wioletta Sowa, znana pol-
ska reżyserka filmów animowanych oraz Karolina Borgiasz, 
studentka PWSFTviT w Łodzi na Wydziale Animacji. Obie 
panie są absolwentkami wiśnickiego Plastyka. W  Raahe 
warsztaty prowadziły Metsämarja Aittokoski, reżyserka 
i  producentka znanej fińskiej produkcji animowanej oraz 
Heta Jokinen, animatorka pracująca przy tej produkcji.

W ramach projektu polscy i fińscy uczniowie odbyli 
również warsztaty animacji poklatkowej z  uczniami szkoły 
podstawowej w Nowym Wiśniczu i  w  Raahe. Dzięki tym 

warsztatom uczniowie szkół podstawowych mogli poznać 
tajniki animacji poklatkowej i  wykonać swoje własne małe 
etiudy filmowe. W Nowym Wiśniczu uczennice: Aniela 
Oświęcimka, Wiktoria Balicka, Natalia Hełmecka, Patrycja 
Smęda, Dominika Możdżeń, Katarzyna Więckowska, Zofia 
Tworzydło, Jagoda Kokoszka pod opieką pani Haliny 
Skórnóg wybrały wiśnickie legendy o Kamieniu Grzyb 
i Jeńcach Tatarskich. Wspólnie z uczestnikami projektu 
wykonały scenografię i lalki. Montaż i udźwiękowienie 
zostały wykonane przy użyciu profesjonalnego programu 
służącego do tworzenia animacji, zakupionego w ramach 
projektu. Filmowe animacje wiśnickich legend można oglą-
dać w  Muzeum Ziemi Wiśnickiej prezentowane w  ramach 
wystawy „Wiśnickie Legendy”. 

Współpraca uczestników opierała się na użyciu różno-
rodnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej 
(TIK), więc udział w  projekcie był dla uczestników dosko-
nałą lekcją nabywania umiejętności cyfrowych, poznawania 

i  wdrażania nowoczesnych 
narzędzi komunikacyjnych. 
Uczestnicy projektu dosko-
nalili również swoje kompe-
tencje językowe. Językiem 
projektu był język angielski. 
Uczniowie posługiwali się 
językiem angielskim w sy-
tuacjach życia codziennego 
oraz w czasie prac projekto-
wych, używając precyzyjne-
go słownictwa związanego 
z  animacją.

Podczas wizyt między-
narodowych uczestnicy 
projektu odwiedzali lokal-

ne instytucje i korzystali z atrakcji turystycznych regio-
nów. Gości z Finlandii z wizytą przyjęła pani Burmistrz 
Małgorzata Więckowska. Finowie poznali również historię 
wiśnickiego Zamku Lubomirskich i  Zakładu Karnego. Na 
co dzień zwiedzali wiśnicką ziemię, podziwiając jej uro-
kliwe krajobrazy w pięknej wiosennej odsłonie. W  week-
end wolny od zajęć projektowych uczniowie i nauczyciele 
z Raahe odwiedzili KL Auschwitz oraz zwiedzali Kraków. 
Polscy uczestnicy w czasie jesiennego wyjazdu zwiedzili 
najpopularniejsze atrakcje północnych terenów Finlandii - 
Laponię. Przemierzyli około 600 kilometrów, podziwiając 
uroki fińskiej przyrody w pełni złocistej jesieni. Po drodze 
gościnnie witały ich skubiące trawę renifery. Zwiedzili 
Ranua Zoo - najbardziej wysunięty na północ ogród zoolo-
giczny w Europie, w którym żyją arktyczne zwierzęta, takie 
jak niedźwiedź polarny. Następnie złożyli wizytę Świętemu 
Mikołajowi w jego oficjalnej siedzibie. Wioska Świętego 
Mikołaja znajduje się w mieście Rovaniemi, w którym prze-
biega linia koła podbiegunowego.

W  dniu 13 czerwca 2019 r. w ramach Dnia Erasmusa 
w Liceum Plastycznym odbył się pokaz rezultatów projektu 
i dokumentacji zdjęciowej. Efekty pracy uczestników pro-
jektu są publikowane na stronach internetowych Liceum 

Praca nad animacjami.
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Plastycznego i  oficjalnej stronie internetowej projektu oraz 
upowszechniane podczas wydarzeń artystycznych i eduka-
cyjnych w Polsce i Finlandii.

Udział w projekcie Erasmus+ był pasjonującym do-
świadczeniem, wszechstronnie rozwijającym zarówno 
w  dziedzinie sztuki, animacji, nowoczesnych technologii, 
języków obcych, jak i tradycji i  dziedzictwa kulturowego. 
Był także źródłem wymian wielu dobrych praktyk eduka-
cyjnych, motywujących do dalszej pracy i  nauki. Zawarcie 
znajomości z  młodzieżą z innych krajów kształtuje postawę 
poczucia własnej wartości, a zarazem otwartości i toleran-
cji wobec innych kultur. Rezultaty projektu w postaci etiud 
filmowych przybliżają kulturę obu krajów, uczą i inspirują.

Katarzyna Chorąży Wizyta u  Świętego Mikołaja.

W samym centrum Nowego Wiśnicza, w budynku 
znanym niegdyś pod nazwą „Restauracja Hetmańska”, 
został otwarty nowy lokal gastronomiczny. 

Młody właściciel, a zarazem szef kuchni, Tomasz, z  na-
zwiska Zygmunt, wcześniej przez 16 lat z wielkim zapałem 
i zamiłowaniem doskonalił swój warsztat kuchmistrza, m.in. 
u znanych krakowskich restauratorów. Przez wszystkie te 
lata również podglądał dobre praktyki gastronomów i wy-
obrażał sobie jak będzie wyglądał lokal, który być może 
kiedyś otworzy. 

W czerwcu 2019 roku marzenie 
o  własnej jadłodajni zaczęło się urze-
czywistniać. Wynajął, odnowił i  prze-
aranżował lokal byłej restauracji, na-
dając mu swoją kucharską markę pod 
nazwą „U Zygmunta”. Jednak jako 
doświadczony szef kuchni wie, że 
każdy dobry lokal powinien mieć ja-
kieś szczególne atuty. Bezwzględnie 
jednym z nich jest lokalizacja - ma-
łomiasteczkowa atmosfera Nowego 
Wiśnicza, miejsca przesiąkniętego fa-
scynującą historią i barwną tradycją. 
Z tarasu „Zygmuntowskiej” restau-
racji rozciąga się malowniczy widok 
na Zamek Kmitów i Lubomirskich. 
Jednak to nie dla tego widoku będą 
przychodzić goście, ale dla potraw 
i specjałów, które zagoszczą na sto-
łach restauracji. Jednakże nawiązując 
do wspomnianej historii wiśnickiego 
zamku, nie można przemilczeć osoby 
pierwszego i bodaj najbardziej rozpoznawalnego kuchmi-
strza w ówczesnej Rzeczypospolitej, którym był Stanisław 
Czerniecki, autor pierwszej polskiej książki kucharskiej 
zatytułowanej „Comendium Ferculorum albo zebranie po-
traw”. Tym bardziej że owa książka została napisana na 
dworze Lubomirskich w Wiśniczu. W owym dziele autor 

nie tylko spisał swoje przepisy, ale też snuł wokół nich re-
fleksje o smaku, guście i wrażliwości, dawał porady, a tak-
że zawarł sekrety organizacji uczt i wymieniał nieodzowne 
składniki. W  jej trzech rozdziałach zawarł po sto przepisów 
na potrawy mięsne, rybne i mleczne oraz kilkadziesiąt do-
datków.

Zatem jest z czego czerpać kulinarne pomysły. Ale szef 
kuchni, Tomasz Zygmunt dobrze wie, że staropolska kuch-
nia Czernieckiego to przede wszystkim kuchnia ostra, cha-
rakteryzująca się obfitym używaniem egzotycznych przy-

praw i słodkich dodatków, co nadaje im 
smak daleki od pierwotnego. Nie stro-
ni od inspirowania się tymi i innymi 
recepturami polskiej kuchni, a nawet 
nowinek z kuchni całego świata, ale 
ma swoje sprawdzone przepisy, który-
mi nie raz zachwycał nawet wybredne 
gusta. Jak mówi „…nie ma dla mnie 
problemu przygotować nawet najbar-
dziej wyszukanego dania. Gotuję, bo 
nie tylko to lubię, ale wychodzę z za-
łożenia, że gotowanie z pasją, od serca, 
to powód do dumy każdego kucharza, 
a  dopieszczenie smaku i wyglądu po-
traw w każdym ich detalu, również 
sposób podania, to niewątpliwie gwa-
rancja sukcesu, a zatem wdzięczności 
naszych gości, którzy zapewne tutaj 
powrócą. Zdaję sobie sprawę, że po-
jęcie smaku jest różnorodne, dlatego 
w  naszej ofercie, i nie tylko dla mło-
dego odbiorcy, posiadamy m.in. rów-

nież pizzę. A w nawiązaniu do wspomnianego Stanisława 
Czernieckiego i jego opisów organizacji uczt, oczywiście 
biorąc poprawkę na epokę i stan społeczny w którym żył, 

„U Zygmunta” także organizujemy wytworne przyjęcia na 
każdą okazję.

Leszek Marszałek

 U ZYGMUNTA

Szef kuchni Tomasz Zygmunt.
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szej świetlicy oraz biesiada przy ognisku. W  programie nie 
mogło zabraknąć „pocztówki” z  wizyty w Ośrodku Edukacji 
Regionalnej w  Starym Wiśniczu i warsztatów rękodzielni-
czych oraz zajęć manualno-plastycznych w  Galerii Piwnic 
Ratuszowych, gdzie powstawały (dosłownie) rewelacyjne, 
wakacyjne pamiętniki wykonane w wersji komiksowej. 
Kolejną wi-
dokówkę pół-
koloniści słali 
z wycieczki 
pod Kamienie 
Brodzińskiego 
w Lipnicy 
Górnej, gdzie 
p r zewodn ik 
ZPK Pogórza 
w Tarnowie 
w barwnych 
opowieściach 
ukazał proces 

geologiczny powstania te-
goż pomnika przyrody nie-
ożywionej oraz faunę i  flo-
rę Wiśnicko - Lipnickiego 
Parku Krajobrazowego. 
Inną „wakacyjną kart-
kę” można było wy-
słać z Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej, w  którym za 
sprawą tamtejszej Pani 
Kustosz odkrywano nie-
zwykle fascynujące wiś-
nickie legendy. Podobnie 
było w murach „wiśni-
ckiego Plastyka”, którego 
walorem są liczne pracow-

nie ceramiczne oraz duże gabarytowo piece do wypału. 
Artystyczne tworzenie z  gliny odbyło się pod kierunkiem 
nauczycieli – Panów Henryka Kopańczyka i Wojciecha 
Hyżego oraz uczestników pleneru „Ceramiczne Dialogi”. 
Niewątpliwą atrakcją była wycieczka autokarowa do 
Zamku Stara Baśń w Grybowie. Klimat średniowieczne-
go zamczyska z mostem zwodzonym, murami obronnymi, 
które można było zdobywać, maszyneriami do szkolenia się 
z walki konnej (wierzchowce drewniane) na kopie, wywo-
łał dużo pozytywnych emocji i radości. Jeszcze tylko opo-
wiem o  przygodzie tym razem z  prawdziwymi rumakami, 
które nie tylko można było pogłaskać, poznać zasady ich 

Wakacje dawno minęły. Pozostały po nich blednąca 
opalenizna, nowe przyjaźnie i  ciągle żywe wspomnienia, 
do których często i  chętnie lubimy powracać. 

Z  różnych ofert i  propozycji kulturalno-rekreacyjnych, 
w  tym zagospodarowujących w  twórczy i  pożyteczny spo-
sób wolny wakacyjny czas, zatrzymajmy się  na chwilę przy 
półkolonii, która po raz kolejny została zorganizowana dla 
dzieci z  Gminy Nowy Wiśnicz. Każdy dzień zaczynał się 
tak samo – poranna zbiórka w świetlicy szkolnej. Jak na 
wakacje, godz. 7.45 to pewnie trochę wcześnie, ale nigdy 
nie było maruderów i nikt nie narzekał. Zresztą gwar roz-
mów i śmiech dokazywania potwierdzał dobre nastawienie 
do codziennych wyzwań. Na „przebudzenie” serwowano 
zabawy stolikowe w świetlicy, potem wymarsz na poszu-
kiwanie przygody. W programie dużo było pieszych wędró-
wek. Przyjmując zasadę „Pożytecznych wakacji”, w zaba-
wę i  wypełnienie wolnego czasu zostały wplecione elemen-
ty edukacji o dziedzictwie kulturowym Nowego Wiśnicza 
i  jego okolicach. Pewno nie wymienię wszystkich atrakcji, 
ale dla przykładu przybliżę kilka „wakacyjnych pocztó-

wek”. Jedną z nich był dzień poświęcony na „zdobycie” 
Zamku Kmitów i Lubomirskich, gdzie uczestnicy (30-oso-
bowa grupa) przemierzali tajne przejścia i  komnaty, cho-
dzili po mrocznych zamkowych podziemiach, piwnicach 
i lochach. A na dziedzińcu za sprawą Grupy Odtwórstwa 
Historycznego Per Seacula czekała na nich szkoła fechtun-
ku, łucznictwa i wiele innych ciekawych zabaw z czasów 
XVII-wiecznego, wiśnickiego dworu. 

Inną „kartką z wakacji” są wspomnienia z wyprawy do 
Leksandrowej, gdzie królowała rekreacja ruchowa – odbyły 
się tam pierwsze z  sześciu spotkań tanecznych „pod chmur-
ką”, zabawy sportowe na „Orliku” działającym przy tamtej-

POCZTÓWKA Z WAKACJI

Wizyta w  Ośrodku Edukacji Regionalnej - lekcja o pszczołach.
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Wycieczka do zamku Stara Baśń 
w Grybowie.

Zmagania z gliną w  Liceum Plastycznym.

pielęgnacji, ale również pod 
opieką instruktorów skorzy-
stać z przejażdżki wierz-
chem. Tych „wakacyjnych 
pocztówek” jest o wiele 
więcej, ale wszystko co do-
bre kiedyś się kończy. 

Na koniec jeszcze do-
powiem, że w ostatnim 
dniu półkolonii na Rynku 
koło Ratusza zostały za-
prezentowane efekty 
warsztatów tanecznych 
w  postaci dynamicznego 
występu. Uczestnicy ode-
brali z  rąk Pani Burmistrz 
Nowego Wiśnicza dyplo-
my wzorowego uczestnika 
półkolonii oraz nagrody 
za komiksowe pamiętniki 
(opublikowane zostały na 
stronie internetowej mok-
nowywisnicz.pl.) Ostatnią 
pocztówką tego dwutygo-
dniowego wydarzenia (dwa 
turnusy, łącznie 63 uczestników) były 
niekończące się pożegnania z kolega-
mi i instruktorkami. 

Warto w tym miejscu nadmienić, że 
zajęcia codziennie kończyły się po go-
dzinie szesnastej z przyjazdem rodzi-
ców, którzy odbierali swoje pociechy. 
Dzieci codziennie korzystały z posił-
ków składających się z dwudaniowych 
obiadów oraz podwieczorku. Opiekę 
nad półkolonistami sprawowali wy-
kwalifikowani opiekunowie oraz pra-
cownicy Miejskiego Ośrodka Kultury. 

Te dwa tygodnie minęły bar-
dzo, bardzo szybko. Jednak ra-
dość, zadowolenie oraz świeżo 
zawiązane przyjaźnie zapewne 
będą obecne wśród dzieci jesz-
cze przez długi czas. Kolejne 

„pocztówki z wakacji” już za 
rok.

Leszek Marszałek

Kilka kartek z nagrodzonych pamiętników Jadzi 
(strona obok), Tosi oraz Manii.
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GMINA STAWIA NA ROZWÓJ TURYSTYKI

Gmina Nowy Wiśnicz z  racji swojego położenia oraz 
bogactwa zabytków znajdujących się na jej terenie dużą 
rolę przywiązuje do rozwoju turystyki. 

Jednym z ostatnio zrealizowanych projektów promują-
cych walory turystyczne z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii było „Opracowanie i  wykonanie tabliczek z  QR 
kodem służących oznakowaniu obiektów turystycznych na 
terenie Gminy Nowy Wiśnicz”. Teraz każdy mieszkaniec 
czy turysta ma możliwość szybkiego dostępu do informacji, 
która w formie tekstu drukowanego w czterech językach 
opisuje krótko dany obiekt lub miejsce. Osoba posiadająca 
na telefonie aplikację do czytania QR kodów zostaje prze-
kierowana na stronę internetową Urzędu Miejskiego, gdzie 
znajduje się dokładniejszy opis atrakcji turystycznej na 

obecną chwilę tylko w  ję-
zyku polskim. 

W ramach zadania 
wykonano 120 szklanych 
tabliczek formatu A4 ze 
szkła hartowanego odpor-
nego na niskie i  wysokie 
temperatury oraz uszko-
dzenia mechaniczne. 
Zastosowano metodę za-
druku bezpośredniego UV 
full kolor, utwardzanego 
światłem UV. Tabliczki 
zamontowane zostały na 
ścianach, murach zabyt-
kowych budynków bądź  

na specjalnie przygo-
towanych w  tym celu 

aluminiowych słup-
kach zamieszczo-
nych obok obiektów.

Zadanie zre-
alizowano w ra-
mach projektu pn.: 

„W kierunku no-
woczesnego urzę-
du. E-administracja 

w Urzędzie Miejskim w  Nowym Wiśniczu” współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 
– 2020. Koszt wykonania tabliczek i  słupków oraz ich mon-
taż wyniósł ok. 14 000,00zł.

W kilku miejscach m. in.: cmentarz wojskowy 
w  Leksandrowej, cmentarz żydowski, tzw. stara Targowica 
zostały zdemontowane tabliczki. Założenie realizacji pro-
jektu ma służyć wszystkim i  mieszkańcom i  turystom oraz 
promować Gminę Nowy Wiśnicz. W  związku z  powyż-
szym uprasza się o poszanowanie wspólnego dobra i  nie 
demontowanie tabliczek

Jednym z bardziej efektywnych sposobów promocji re-
gionu jest wydanie folderów, które w przystępny sposób 

prezentują walory turystyczne danego miejsca. Dlatego też 
w  kwietniu 2019 r. Gmina Nowy Wiśnicz przystąpiła do 
realizacji projektu pn. „Promocja Gminy Nowy Wiśnicz 
poprzez wydanie folderu turystycznego" wspartego przez 
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby". 
Zadanie wykonane było w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, pod-
działanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
w ramach projektu grantowego pt. Promocja turystyczna ob-
szaru, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w latach 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 
17 195,00 zł w tym wartość dofinansowania 15 295,00 zł.

Folder turystyczny Nowy Wiśnicz miejsce, które warto 
zobaczyć został wydany w wersji dwujęzycznej w nakła-
dzie 3000 szt. w języku polskim oraz 1000 szt. w języ-
ku angielskim. Folder prezentuje potencjał turystyczny 
gmin członkowskich LGD Dolina Raby, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru Gminy Nowy Wiśnicz. Kreuje 
on pozytywny wizerunek regionu poprzez przedstawienie 
wątków historycznych, promowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego oraz walorów turystyczno – rekreacyjnych 
wpływających na jej rozpoznawalność. W folderze znaj-
dują się opisy najważniejszych zabytków i atrakcji Ziemi 
Wiśnickiej. Jest on rozpowszechniany na targach turystycz-
nych (krajowych i zagranicznych) m. in. tych, w których 
bierze udział Małopolska Organizacja Turystyczna. Ponadto 
folder będzie dostępny w podmiotach prowadzących dzia-
łalność turystyczną i kulturalną np. w Muzeum Ziemi 
Wiśnickiej, na wiśnickim zamku, w  Kopalni Soli w  Bochni, 
w  niektórych punktach informacji turystycznej na terenie 
Małopolski. Będzie również rozpowszechniany na różnego 
rodzaju imprezach turystycznych i kulturalnych, w których 
biorą udział organizacje non profit z terenu naszej gminy. 
Ponadto będzie służył jako element promocji naszego regio-
nu w  ramach wymiany zagranicznej jaką prowadzą m.in. 
szkoły z  terenu Gminy Nowy Wiśnicz.

Katarzyna Faber

Folder turystyczny.

Tabliczka z QR kodem.
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KARTKI Z ŻYCIA KULTURALNEGO BIBLIOTEKI

Oprócz zająć manualnych ćwiczyliśmy umysł, nie zabra-
kło zagadek, quizów i rebusów. Wszystkie prace zdobiły 
wystawę przez całe wakacje. Podczas wakacji ogłoszone 
zostały dwa konkursy. Jednym z nich był „Wakacyjny kon-
kurs czytelniczy”, drugi to konkurs plastyczny ogłoszony 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni 
pt. „Misie znane i nieznane”. Użytkownicy biblioteki wzięli 
udział w obydwu konkursach, otrzymując nagrody książ-
kowe.

We wrześniu biblioteka po raz piąty przystąpiła do 
ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. To była już 
ósma edycja i właśnie na nią zostało wybrane osiem no-
wel polskich. Patronat nad tą akcją obejmuje co roku Para 
Prezydencka. Biblioteka tym razem do czytania zaprosiła 
także młodzież. Licznie zgromadzeni uczestnicy spotkania, 
mieli możliwość porównać doświadczenie dorosłych czyta-
jących z  młodością i ich interpretacją polskich nowel.

Od września wznowiły swoje działania Dyskusyjne Kluby 
Książki, Klub Małego Czytelnika, 
a także akcja „Spotkajmy się w bi-
bliotece”. Spotkania odbywają się 
cyklicznie i  propagują treści edu-
kacyjne i  okolicznościowe.

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Brzękowskiego 
w  Nowym Wiśniczu  w  tym roku 
pozyskała środki na zakup nowoś-
ci wydawniczych w programie: 

„Priorytet 1 – zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek publicz-
nych” w kwocie 5 000 zł. Książki 
zostały zakupione, opracowane 
i udostępnione dla użytkowników. 
Zapraszamy do przeglądania na-
szego katalogu online zamiesz-
czonego na stronie internetowej: 
www.bibliotekanowywisnicz.pl

                    Barbara Wiśniewska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu, zaprasza 
wszystkich czytelników do pożyczania ulu-
bionych książek. Czekamy na Was sześć dni 
w tygodniu i chętnie doradzamy w wyborze 
lektury. 

Gorąco zapraszamy do odwiedzania naszej 
strony internetowej i uczestnictwa w życiu kul-
turalnym naszej biblioteki oraz podległych jej 
filii w  Królówce i  Starym Wiśniczu.

Wiosna w bibliotece obfitowała w wiele 
wydarzeń kulturalnych. Już po raz XVII orga-
nizowaliśmy Wiśnicki Przegląd Teatrzyków 
Dziecięcych. Do uczestnictwa w  tej imprezie 
zgłosiło się 6 grup teatralnych. Młodzi aktorzy 
z Gminy Nowy Wiśnicz i ościennych miejsco-
wości, próbowali swoich możliwości na de-
skach sali balowej wiśnickiego zamku. Piękne dekoracje, 
stroje, a przede wszystkim umiejętności artystyczne były 
oklaskiwane przez licznie zgromadzoną publiczność. 

W  czerwcu biblioteka organizowała spotkania pt. „Cały 
Wiśnicz czyta dzieciom”. Akcja promująca czytelnictwo 
była przeznaczona dla dzieci szkoły podstawowej klas 
I  – III oraz przedszkolaków. W tym roku czytaliśmy pięk-
ną edukacyjną opowieść o przyjaźni człowieka ze zwierzę-
ciem i  o  psiej wierności.

Przed wakacjami książnica zorganizowała spotka-
nie z policjantem, promując akcję „bezpieczne wakacje”. 
Uczniowie ze szkoły z  Chronowa dostali parę wskazówek 
na bezpieczne przeżycie wakacji. Mogli również dyskuto-
wać, zadawać pytania na trudne tematy, dotyczące bezpie-
czeństwa w  domu, na wakacjach czy w  sieci. 

W czasie wakacji w lipcu biblioteka organizowała 
„Spotkania z bajką”. Były to zajęcia literacko-plastyczne, 
podczas których również malowaliśmy, rysowaliśmy itd. 

XVII Wiśnicki Przegląd Teatrzyków Dziecięcych. Fot. archiwum biblioteki

„Cały Wiśnicz czyta dzieciom”. Fot. archiwum biblioteki
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Przechodząc cmentarnymi alejami, czytając wyryte 
na tablicach nagrobnych nazwiska i daty, uświadamia-
my sobie, że życie jest kruche i jakkolwiek by długo 
trwało, w końcu osiąga swój kres. Panująca cisza i sku-
pienie w miejscu wiecznego spoczynku skłania do reflek-
sji i modlitwy, przypomina, że ziemia, w której spoczy-
wają doczesne szczątki zmarłych jest miejscem świętym, 
miejscem oczekiwania na dzień ostateczny, dzień zmar-
twychwstania. 

Wielu z  nas szczególnie w listopadzie nawiedza cmen-
tarze, zapala światło pamięci i  przynosi kwiaty jako dowód 
miłości. Chcemy w tych dniach jednoczyć się z osobami, 
które były nam bliskie, które znaliśmy. Jako wspólnota 
mamy obowiązek pamiętać również o historii tej ziemi, 
o wielu pokoleniach mieszkańców, którzy spoczywają na 
naszych cmentarzach. 

Cmentarz Komunalny 
w  Nowym Wiśniczu, został 
założony w XVIII wieku i nie 
był jedynym miejscem po-
chówku. Najstarszą (katoli-
cką) nekropolią był cmentarz 
usytułowany wokół kościoła 
parafialnego (czas całkowicie 
zatarł widoczne ślady jego 
istnienia). Praktyka chowa-
nia zmarłych przy kościołach, 
ukształtowana w  IV i  V wie-
ku stała się w Europie po-
wszechną tendencją, aż do 
XVIII wieku, kiedy to Edykt 
Nantejski, wydany we Francji 
w  1777 roku położył temu zwyczajowi kres. Za przykła-
dem Francji poszła Polska i tak cmentarze przykościelne 
zostały zastąpione parafialnymi i komunalnymi zlokalizo-
wanymi w pewnym oddaleniu od centrum miast. 

W roku 1784 poza obrębem miasta, przy drodze prowa-
dzącej w kierunku Bochni, został założony nowy, komunal-
ny cmentarz. Poprzez ulokowanie na wzgórzu, z którego 
roztacza się widok na miasto, zamek i klasztor, wiśnicka 
nekropolia tworzy jakby symboliczną więź pomiędzy prze-
szłością a teraźniejszością. Miejsce wiecznego spoczyn-
ku znaleźli na nim zmarli nie tylko z Wiśnicza, ale także 
z Kopalin, Łomnej, Olchawy i Połomia Dużego. Wytyczony 
pierwotnie układ alei cmentarnych właściwie nie uległ 
zmianie. Początkowo chowano zmarłych przy alei od stro-
ny drogi prowadzącej z Wiśnicza do Bochni, przy której 
powstały godne szczególnej uwagi, XIX-wieczne kamien-
ne nagrobki i figury, a także kaplica cmentarna, z roku 1866. 
W  roku 2015 została poświęcona i oddana do użytku (jako 
dom pogrzebowy) nowa kaplica pod wezwaniem Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 

Na terenie os. Miejskie Pola stoi drewnianym krzyż, któ-
ry upamiętnia lokalizację pochówku ofiar epidemii moro-
wego powietrza. Miejsce to nie ma dziś charakteru cmenta-
rza. Pozostaje tylko w pamięci mieszkańców.

WĘDRÓWKA PO CMENTARZCH
Kolejna przestrzeń wyznaczona do pochówku wiśni-

ckich mieszkańców wyznania mojżeszowego znajduje się 
na na wzgórzu w południowej części miasta. Cmentarz ży-
dowski założony został niedługo po lokacji miasta w 1616 
r. przez Stanisława Lubomirskiego, który pozwolił osiedlać 
się Żydom po ich wygnaniu w 1605 r. z Bochni. Do dziś 
zachowało się ok. 250 macew, z czego część z  bogatą orna-
mentyką (wiele marmurowych lub granitowych nagrobków, 
uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej). Wiśnicki 
kirkut należy do jednych z  najstarszych w Polsce.

Ziemia Wiśnicka to również przyległe miejscowości 
tworzące gminną wspólnotę. Tamtejsze cmentarze posia-
dają bogatą historię, o której należy wspomnieć, a które 
w  przyszłosci wymagają szerszego opracowania. W bli-
sko 700-letniej historii istnienia parafii Chronów funkcjo-
nowały trzy cmentarze parafialne i jeden z czasów zarazy 

morowego powietrza, który 
powstał w przysiółku Olszyny. 
Najstarszy znajdował się na pla-
cu przykościelnym, drugi był 
położony niżej nad potokiem 
Borowianka, który jednak z po-
wodu częstych powodzi, został 
przeniesiony. Dziś znajduje się 
w tym miejscu drewniany krzyż.

Parafia w Królówce na-
leży do najstarszych na zie-
mi bocheńskiej, a pierwsza 
wzmianka o wsi (Villa regis) 
pochodzi z  roku 1326. Obecnie 
w  Królówce funkcjonują dwa 
cmentarze parafialne, oraz 

cmentarz z I wojny światowej (nr 308), który umiejscowio-
ny jest w lesie zwanym przez miejscowych Dębiny.

W miejscowości Stary Wiśnicz funkcjonuje XIX - wiecz-
ny cmentarz parafialny. Można na nim zobaczyć kilka zabyt-
kowych nagrobków. Jednakże historia parafii Stary Wiśnicz 
będąca wówczas centrum życia religijnego (pierwotna na-
zwa Wiśnicz Wielki) sięga czasów drewnianego kościoła 
św. Katarzyny - pierwsze wzmianki pochodzą ze spisów 
świętopietrza z roku 1325. Natomiast w podziemiach już 
murowanej świątyni, Kmitowie chowali swoich przodków. 
Współcześnie lokowane cmentarze, to XX-wieczne  nekro-
polie, które znajdują się w Muchówce i  Kobylu.

Dodać należy jeszcze informację o  istnieniu w  miejsco-
wości Olchawa, datowanego na XIV-XVI wiek, cmentarza 
przy nieistniejącym już Kościele pw. św. Marcina. Ślad po 
cmentarzu został zupełnie zatarty przez upływ czasu i  jedy-
nie pozostał w pamięci mieszkańców. W  miejscowości zaś 
Leksandrowa, w odległości 100 m od drogi Nowy Wiśnicz 
- Łomna, położony jest cmentarz więzienny, służący w la-
tach 1924-1939 więzieniu w  Nowym Wiśniczu, natomiast 
w  latach 1939-1944 niemieckiej administracji więziennej.

Opr. Leszek Marszałek

Cmentarz Komunalny w Nowym Wiśniczu 
- widok na wzgórze zamkowe.
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Październik był kolejnym miesiącem, w którym 
mieliśmy okazję uczestniczyć w organizowanym przez 
Towarzystwo Miłośników Wiśnicza cyklu spotkań 
Wiśnicz jakiego nie znamy. 

Była to już piąta okazja w bieżącym roku, by w piąt-
kowe popołudnie spotkać się w sali widowiskowej MOK 
w Nowym Wiśniczu (dawne kino Szreniawa) i posłuchać 
o ciekawych faktach, ludziach oraz miejscach związanych 
z naszym miastem.

Warto w tym miejscu pokrótce wspomnieć o spotka-
niach już zakoń-
czonych. Ogólny 
zarys i przebieg 
p rzeds t awiamy 
poniżej.

W trakcie 
pierwszego mieli-
śmy okazję obej-
rzeć dwa filmy 
związane z  losami 
Nowego Wiśnicza 
z lat 90’: pierw-
szy dotyczył od-
słonięcia pomni-
ka Jana Matejki 
w Wiśniczu 
w  1993 r. w  ra-
mach uroczystości 
obchodów 100. 
rocznicy śmierci 
Jana Matejki oraz 
130. rocznicy wy-
buchu powstania 

styczniowego, drugi natomiast dokumentował przebieg 
spotkania prof. Alfreda Majewskiego z mieszkańcami 
Wiśnicza, które odbyło się na za-
mku w 1992 r. z okazji wydania 
jego książki pt. Zamek w  Wiśniczu.

Kolejnym, drugim spotka-
niem zatytułowanym Wiśnicz 
w Bochni, Bochnia w Wiśniczu, 
które miało miejsce 14 czerw-
ca poruszono temat wzajemnych 
powiązań Nowego Wiśnicza 
i  Bochni. Dwóch miast Powiatu 
Bocheńskiego. Wykład poprowa-
dził Jan Flasza - Dyrektor Muzeum 
im. Stanisława Fischera w  Bochni. 
Swoją opowieść zilustrował wy-
świetlanymi slajdami. Publiczność 
miała okazję zobaczyć m.in.: 
książki ze zbiorów Piotra Kmity, 
fotografie i kartki pocztowe z  koń-
ca XIX i początku XX wieku 
przedstawiające Wiśnicz w tam-
tych czasach, dzieła sztuki twór-

 WIŚNICZ JAKIEGO NIE ZNAMY

Wojciech Krajewski prezentujący 
części Liberatora B - 24 podczas spotka-
nia Samoloty nad Wiśniczem...
Fot. W. Salamon.

Publiczność obecna na sali widowiskowej MOK w Nowym Wiśniczu w trakcie spotkania 
Samoloty nad Wiśniczem... Fot. W. Salamon.

ców okresu międzywojennego oraz prace uczniów utworzo-
nego po II wojnie światowej Liceum Plastycznego.

We wrześniu odbyły się dwa spotkania. Tematem trze-
ciego spotkania z cyklu, które odbyło się 6 września były 
Samoloty nad Wiśniczem… W jego ramach do Nowego 
Wiśnicza został zaproszony Wojciech Krajewski, historyk 
lotnictwa z  Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. W jego 
trakcie zaprezentowano zachowane części Liberatora B-24, 
który rozbił się pod Bochnią. Po części prelekcyjnej była 
możliwość zadawania pytań Wojciechowi Krajewskiemu, 
z czego kilka osób skorzystało. 

Wykład, którego tematem byli Wiśniczanie w Wiośnie 
Ludów 1848 r. stanowił czwarte spotkanie w ramach cyklu 
Wiśnicz jakiego nie znamy. Odbyło się 20 września w stałym 
miejscu. Poprowadziła je Janina Kęsek - Kustosz Muzeum 
im. Stanisława Fischera w  Bochni.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się 18 października, 
dot. Pradziejów Ziemi Wiśnickiej. Poprowadził je Wojciech 
Tabaszewski - archeolog GDDKiA, pasjonat historii, kolek-
cjoner.

Cykl spotkań Wiśnicz jakiego nie znamy, cieszący się 
dużym zainteresowaniem stanowi zadanie współfinansowa-
ne ze środków Gminy Nowy Wiśnicz. W  br. obejmować 
będzie osiem spotkań. Jesteśmy już za połową. Najbliższe, 
którego tematem będzie Cmentarz Żydowski w Wiśniczu 
odbędzie się w dniu 15 listopada. Spotkanie poprowa-
dzi kustosz Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni 
Iwona Zawidzka. Organizatorzy: Towarzystwo Miłośników 
Wiśnicza, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiśniczu 
oraz Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi 
Bocheńskiej już dzisiaj pragną na nie Państwa serdecznie 
zaprosić!

Dawid Wnęk
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Nowy Wiśnicz z mojej inicjatywy powstała sekcja lekko-
atletyczna. Zarejestrowałem sekcję w Polskim Związku 
Lekkiej Atletyki, a po roku wprowadziłem nasz klub do 
programu Lekkoatletyka dla każdego. Dzieciaki przycho-
dzą, biegają, skaczą i  jest fajnie. 
Ile dzieci uczęszcza do klubu i w jakim przedziale wie-
kowym?

Aktualnie są to 32  osoby w wieku 10-14 lat. Większość 
dzieci jest z Wiśnicza, ale dojeżdżają również z Bochni, 
Połomia Dużego czy też z  Gnojnika.
 Jak często odbywają się treningi? W sezonie zimowym 
też trenujecie?

Trenujemy 4 dni w tygodniu: poniedziałek, środa, pią-

SEKCJA LEKKOATLETYCZNA WKS SZRENIAWA
Rozmowa z trenerem Marcinem Zagrodzkim - me-

dalistą mistrzostw Polski w bieganiu na 800m i  sztafecie 
4x400m.

Skąd pomysł na otwarcie sekcji lekkoatletycznej 
w  Nowym Wiśniczu?

Wszystko zaczęło się 3 lata temu. Ja sam przez wiele lat 
uprawiałem lekkoatletykę, choć  może teraz nie widać, ale 
tak było. Kiedy w  2011 roku po raz pierwszy przyjechałem 
do Wiśnicza od razu rzuciła mi się w oczy bieżnia wokół 
boiska piłkarskiego. Wiedziałem też, że część rodziców 
dowozi dzieci na treningi do innej miejscowości. W  2015 
roku w  ramach Wiśnickiego Klubu Sportowego Szreniawa 

W sobotę, 5 października 2019 roku, na terenie Gminy 
Nowy Wiśnicz odbył się Jubileuszowy XV Bieg Kmitów. 
XV edycja biegu to kontynuacja największej imprezy 
sportowej na terenie gminy zapoczątkowanej w 1995 
roku. Po raz trzeci w  historii tego biegu zawodnicy star-
towali na dystansie 10 km. 

Trasa, jak w latach ubiegłych, prowadziła w pobliżu 
najciekawszych zabytków gminy Nowy Wiśnicz i powiatu 
bocheńskiego, między innymi zamku, kościoła w  Starym 
Wiśniczu, dawnego klasztoru Karmelitów Bosych oraz 
Koryznówki. Zawodnicy biegli przez cztery miejscowości 
gminy: Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz, Łomną i  Leksandrową.

Bieg główny na dystansie 10 km zgromadził 83 zawod-
ników, reprezentujących kluby i teamy sportowe: MOK 
Mszana Dolna, Salt Runners Bochnia, Gorlicka Grupa 
Biegowa, Creative Bochnia Biega Team, TriJet Team, 
Klub Biegowy Perła, 
WKS Szreniawa Nowy 
Wiśnicz, ESKADRA-
KRAKOW, Mężczyźni Św. 
Józefa, Limanowa Biega, 
PTG Sokół Świat Pracy 
Tarnów, BOPKDMW, 
KRÓLEWSKIE PILZNO, 
BeeGees Team, RYBKA 
Runners Team Proszowice, 
K B Perla, Run Team 
Dąbrowa Tarnowska, 
BBKTS Bogusza, KKS 
BOCHNIA, Bosy Biegacz.

Zwycięzcą biegu w  ka-
tegorii OPEN mężczyzn zo-
stał Wydra Jan z  Mszany 
Dolnej, który osiągnął wy-
nik 34:58,9 minuty. W  kategorii kobiet natomiast najlepszą 
okazała się Kmieć Katarzyna z  Perły z  wynikiem 40:53,6 
minuty. Organizator przewidział również nagrody dodat-
kowe m.in. dla najstarszego i  najmłodszego uczestnika za-
wodów, którymi okazali się Polniaszek Kajetan ur. 2018 r. 
i  Malewski Zygmunt ur. 1940 r., a  także dla najliczniejszej 
drużyny w  biegach młodzieżowych, którą okazała się grupa 

ze Szkoły Podstawowej im. St. Lubomirskiego w  Nowym 
Wiśniczu. Wyróżniono także drużynę z najlepszymi wynika-
mi w  biegach młodzieżowych czyli WKS "Szreniawa" oraz 
najlepszą drużynę w  biegu na 10 km, którą okazała się Salt 
Runners Bochnia. Organizator postanowił ponadto przy-
znać nagrody specjalne dla Kiniasiewicza Piotra z  Tuchowa 
za pokonanie trasy na wózku inwalidzkim oraz dla Meja 
Pawła z  Bochni za pokonanie trasy boso. Serdecznie Wam 
gratulujemy!

Bieg główny poprzedziły zawody dla dzieci i  młodzieży 
w  których udział wzięły dzieci od III klas wzwyż, w ilo-
ści 173 uczestników! Dla rodzin przewidziano formę roz-
rywki w  tzw. kategorii rodzinnej na 400 m, w której udział 
wzięły 23 rodziny, spośród których rozlosowano nagrody. 
Podobnie jak w  roku ubiegłym można było wziąć udział 
w  Nordic Walking na 3 km. W  marszu udział wzięło 15 

osób, spośród których 
także rozlosowano na-
grody za udział.

Dziękujemy wszyst-
kim osobom, firmom 
i  instytucjom, które 
włączyły się w organi-
zację, promocję i prze-
prowadzenie XV Biegu 
Kmitów. Nie odbyłoby 
się to bez ludzi dobrej 
woli, partnerów oraz 
sponsorów. Nad bezpie-
czeństwem wszystkich 
uczestników czuwali 
druhowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmi-
ny Nowy Wiśnicz. Do 

zabezpieczenia zdrowia uczestników imprezy przyczynił 
się również SPGZOZ w  Nowym Wiśniczu. Imprezę uświet-
nił PEMA Przemek Nowak - dwukrotny Mistrz Polski 
Prezenterów Dyskotek, który profesjonalnie poprowadził 
imprezę w  roli konferansjera.

Michał Irzykowski

JUBILEUSZOWY BIEG KMITÓW
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tek i sobota. Zimą również. Dwa treningi odbywają się na 
stadionie i dwa na sali gimnastycznej w szkole w Nowym 
Wiśniczu. 
Czy macie jakieś osiągnięcia, którymi mógłbyś się po-
chwalić?

Oprócz samych treningów bierzemy również udział 
w zawodach. Na początku była to tylko rywalizacja lokalna, 
w tym momencie startujemy już w zawodach wojewódz-
kich i ogólnopolskich. Dzięki temu, że należymy do pro-
gramu Lekkoatletyka dla każdego, w kwietniu tego roku  
dziewiątka młodych biegaczy z naszej drużyny została 
powołana do kadry małopolski w biegach uliczno-przełajo-
wych zorganizowanych w  przeddzień „Warsaw Marathon”. 
Wśród 1500 zawodników w poszczególnych kategoriach 
wiekowych trójce naszych zawodników niewiele zabrakło, 
aby zdobyć medale indywidualne. Co roku organizowane 
są nieofi cjalne Mistrzostwa Polski pod nazwą Finał „Nestle 
Cup” w  Warszawie, tam również nie mogło zabraknąć 
moich podopiecznych. 
Zaproszenie na te za-
wody dostała piątka 
naszych zawodników, 
a  jedna z  nich – Ola 
Kowalińska zdobyła 
srebrny medal w  biegu 
na 60 metrów. Mamy 
również 9 medalistów 
Mistrzostw Małopolski 
z  ubiegłego roku. 

A czy pamiętasz 
„życiówki” swoich pod-
opiecznych? Jest jakiś 
wynik, z  którego jesteś 
szczególnie dumny?

No oczywiście, jak-
bym mógł nie pamiętać. Ale tych konkurencji jest bardzo 
dużo. Najbardziej wartościowy wynik to Oli Kowalińskiej 
w  biegu na 100 metrów - 13:13s. Jest to 3 wynik w Polsce 
w  kategorii wiekowej dzieci starszych. Ola jest już wpisana 
do bazy talentów Polski. 
Czy w związku z sukcesami klubu obserwujesz zwięk-
szone zainteresowanie treningami?

Myślę, że na pewno jest to coś nowego. Jest sporo no-
wych osób, ale lekkoatletyka to dosyć ciężki sport, uczy 
przede wszystkim samodyscypliny, bo niezależnie czy zima, 
czy deszcz na trening trzeba przyjść. Jednak obserwuję, że 
mimo sporego wysiłku zajęcia sprawiają młodym dużo ra-
dości. 
Czy macie w najbliższym czasie zaplanowane zawody, 
do których aktualnie się przygotowujecie? 

Najważniejsze zawody, w  których planujemy startować 
to Mistrzostwa Małopolski Dzieci Starszych i Młodszych 
w Krakowie, Mistrzostwa Małopolski Młodzików 
w Tarnowie oraz najważniejsza impreza: Mistrzostwa Polski 
Młodzików U16, które odbędą się w  Tarnowie.  Jeden z  na-
szych zawodników – Kuba Gawąd ma duże szanse, aby 
móc wziąć udział w  tych zawodach w  konkurencji pchnię-
cie kulą. Aktualnie osiąga najlepszy wynik w  Małopolsce 

i  32 na skalę Polski. Pracujemy ciężko i sumiennie, by mógł 
pojechać na te mistrzostwa.
Jak wygląda kondycja fi nansowa klubu? 

W zeszłym roku otrzymaliśmy wsparcie fi nansowe 
ze strony sklepu Groszek w Nowym Wiśniczu oraz fi rmy 
PITCAR, dzięki czemu udało nam się zakupić jednolite 
stroje dla wszystkich lekkoatletów. Fundusze, które posia-
damy z  dotacji Gminy Nowy Wiśnicz pozwalają na to, by 
pojechać na zawody bez wkładu fi nansowego rodziców, nie-
stety brakuje nam środków na sprzęt. Dzięki fi nansowemu 
wsparciu Gminy Nowy Wiśnicz na początku naszej działal-
ności część udało nam się zakupić, niestety sprzęt często 
użytkowany szybko niszczeje. Przydałyby się kule, dyski, 
płotki, oszczepy, bloki startowe i  tego typu rzeczy… Mamy 
bardzo zdolną młodzież, myślę, że warto w  nią inwestować.  
Czy każdy może zapisać się do sekcji lekkoatletycznej 
czy należy spełnić jakieś warunki?

Na etapie młodego wieku kieruję się tym, aby nie skre-
ślać nikogo. Daję szansę 
każdemu bez względu na 
wzrost czy wagę, bo wiem, 
że dzieciakom brakuje ru-
chu. Każdy, kto chce może 
przyjść, pobiegać, poskakać 
i  porzucać. Jednak trzeba się 
liczyć z  tym, że jest to sport 
indywidualny. Aby osiągnąć 
sukces potrzebne jest sa-
mozaparcie i systematycz-
ność, a  ja jestem po to, by 
wskazać kierunek i pomóc 
osiągnąć cel. Wymaga to 
dyscypliny i ciężkiej pracy, 
choć nawet jeśli się nie uda 
zawsze można przyjść i  się 

poruszać. Zapraszam wszystkich, nie tylko dzieci, ale rów-
nież osoby dorosłe.
Ostatnie pytanie na koniec, jak oceniasz współczesną 
lekkoatletykę? Czy zmieniło się coś od czasów kiedy Ty 
brałeś udział w  zawodach?

Zmieniło się dużo. Kiedy ja trenowałem nie było tyle faj-
nych obiektów sportowych co teraz. Może u nas tego jesz-
cze nie widać, ale są spore szanse, aby to się zmieniło. Za 
moich czasów sekcje lekkoatletyczne były tylko w dużych 
miastach. Współcześnie program Lekkoatletyka dla każde-
go dociera do mniejszych miejscowości i  za pośrednictwem 
trenerów próbuje zarazić młodych ludzi „królową sportu”. 
Jest również dużo więcej imprez biegowych, na których 
każdy może się sprawdzić od najmłodszych lat. Na takich 
imprezach oprócz pierwszej trójki, która otrzymuje nagrody 
rzeczowe, każdy uczestnik otrzymuje również  pamiątkowy 
medal. Za moich czasów tego nie było. Wspomnę tutaj, że 
organizujemy tego typu imprezy również w Wiśniczu, na-
przykład XV Bieg Kmitów.
Dziękuję za rozmowę i  życzę dalszych sukcesów.

Z  Marcinem Zagrockim rozmawiała
Małgorzata Godzik



34   Wiadomości Wiśnickie

PO RAZ PIĄTY NA SZLAKU RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO

WIADOMOŒCI WIŒNICKIE KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY
Wydawca: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Wiœniczu, ul. Rynek 6, tel. 14 612 87 04
Redaktor naczelny: Leszek Marszałek
Skład redakcyjny: Bernadetta Błoniarz, Barbara Burdak, Katarzyna Faber, 
Agnieszka Opioła, Barbara Szota-Rekieć, Dawid Wnęk, Regina Wielgus, 
Małgorzata Klimek, Agnieszka Wąsik 
Skład i łamanie: Agata Załupska
Zdjęcie na okładce: Ścieżka na zamek w jesiennej scenerii. Fot. A. Załupska
Druk: Barbara Mastek Zakład Usług Poligraficznych „Printgraph”, ul. Adama 
Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko, tel. 146630750, nakład 600 egz.
Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie materiałów i tekstów do gazety na 
adres wydawcy i zastrzega sobie prawo do skracania tekstów.

Tradycyjnie na zakończenie lata w Nowym Wiśniczu 
odbywa się Rodzinny Rajd Rowerowy pn. „Śladami za-
bytków, legend i  historii”. Tegoroczna edycja została za-
planowana na 22 września 2019 r. W tym dniu na starcie 
stawiło się 140 miłośników rekreacyjnej jazdy rowero-
wej. 

Organizatorzy wyznaczając szlak V edycji rajdu, nawią-
zali do 80. rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej. Trasa przebiegała m.in. 
w pobliżu miejsc, które miały związek 
z  działaniami wojennymi i tam też 
przewidziano trzy krótkie przystanki. 
Pierwszy koło cmentarza więzienne-
go w Leksandrowej (w odległości 100 
m od drogi Nowy Wiśnicz - Łomna, 
znajduje się cmentarz, z  którego w  la-
tach 1924-1939 korzystało więzienie 
w  Nowym Wiśniczu, a  w  latach 1939-
1944 niemiecka administracja więzie-
nia), o którym opowiedział Grzegorz 
Rudek. Drugim miejscem postoju był 
bunkier Ringstand w  Starym Wiśniczu 
– tam organizatorzy umieścili tablicę 
z  opisem ww. obiektu. Kolejny punkt 
postoju wyznaczono koło Wzgórza 
Lecha w Wiśniczu Małym, gdzie o  hi-
storii tego miejsca (w  lesie Słączka, w  
okresie okupacji wybudowany został 
tajny magazynu broni AK okręgu bocheńskiego), opowie-
działa Renata Możdżeń.

Na trasie organizatorzy przygotowali również przystanek 
w Gospodarstwie Pasiecznym Andrzeja Sowy w  Podgródku, 
w  którym odbyła się degustacja różnych gatunków miodu. 
Rajd został podzielony na dwie części. Pierwsza tzw. „mała 
pętla” była przeznaczona dla najmłodszych z półmetkiem 
w Miasteczku Ruchu Drogowego w Starym Wiśniczu, gdzie 
odbyły się konkursy, konkurencje i  zabawy zorganizowanye 
przez animatorów sportu i  miała 5 km. Natomiast cała trasa 
rajdu została wytyczona po urokliwych terenach Nowego 
Wiśnicza, Leksandrowej, Starego Wiśnicza oraz Wiśnicza 
Małego. Dodatkową, pogodową atrakcję wszystkim uczest-

nikom „zafundowało” lato,  które w  ostatnim dniu tej pory 
roku było niezwykle ciepłe i słoneczne. Natomiast rześkie 
powietrze i bezchmurne niebo dodatkowo sprzyjało podzi-
wianiu panoramy pogórza wiśnickiego, a w najwyższych 
partiach szlaku, który prowadził przez Podgródek można 
było podziwiać widoczne szczyty odległych Tatr.

Po pokonaniu trasy na mecie wiśnickiego rynku, na 

każdego cyklistę czekał ciepły posiłek a dodatkowo dla 
najmłodszych zabawy z animatorami. Zwycięzcy rajdu 
(wszyscy, którzy wzięli w  nim udział) otrzymali z rąk Pani 
Burmistrz i Wiceburmistrz Nowego Wiśnicza, Prezesa 
Stowarzyszenia 60+ oraz Dyrektora MOK pamiątkowy 
medal i upominek. Wśród uczestników Rajdu rozlosowa-
na została nagroda główna (rower), która trafiła do rodziny 
z  Poręby Spytkowskiej.

Jak podkreślają organizatorzy, sukces realizacyjny 
zawdzięczają wielu osobom, a w szczególności anima-
torom, służbom technicznym, Policjantom wiśnickiego 
Komisariatu oraz Strażakom z  OSP Nowy Wiśnicz i  Stary 
Wiśnicz.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym 
Gminy Nowy Wiśnicz.

Leszek Marszałek



Wiadomości Wiśnickie   35

Oddział w    Nowym Wiśniczu, Rynek 23, 
- bankomat 24 h,
- wrzutnia nocna.
Filia w   Bochni, ul. Konstytucji 1 C, 
- bankomat 24 h.
POK w   Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 
POK Lipnica Murowana 102, 
- bankomat 24 h.
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